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Ι
(Πρξειr για την ισχ των οποων απαιτεται δηµοσευση)

ΑΠΟVΑΣΗ αριθ. 283/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 25ηr Ιανουαρου 1999
για τη θσπιση ενr γενικο πλαισου για τιr κοινοτικr δραστηριτητεr υπρ των
καταναλωτν
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(5)

τι η Κοιντητα πρπει να προβλψει τιr ενργειεr
που εναι αναγκαεr, εντσσοντr τεr σε να γενικ
πλασιο που θα προσδιορζει τιr δραστηριτητεr και
τουr τοµεr δραστηριοττων που πρπει να εξετασθον κατ προτεραιτητα, στε να επιτευχθε η
µγιστη αποτελεσµατικτητα καθ’ λη την προβλεπµενη περοδο·

(6)

τι αυτ το γενικ πλασιο χει ιδωr ωr στχο να
συγκεντρσει τιr πρωτοβουλεr που αναλαµβνονται
υπρ των καταναλωτν, στε να µεγιστοποιηθον τα
αποτελσµατα που χουν για αυτοr·

(7)

τι αυτ το γενικ πλασιο πρπει να προβλπει
πρωτοβουλεr που θα αναλαµβνει η Κοιντητα,
τηρουµνηr τηr αρχr τηr επικουρικτηταr, και ταυτχρονα ενργειεr για την υποστριξη των οργανσεων και οργνων που δραστηριοποιονται, σε κοινοτικ  εθνικ εππεδο, προr φελοr των καταναλωτν·

(8)

τι οι πρωτοβουλεr που αναλαµβνει η Κοιντητα
και οι ενργειεr υποστριξηr λλων ιδιωτικν 
δηµσιων πρωτοβουλιν συµπληρνουν οι µεν τιr δε
και πρπει να αποτελον αντικεµενο σφαιρικr προσγγισηr· τι πρπει επσηr να ενισχυθε η ικαντητα
των οργνων και των οργανσεων που δραστηριοποιονται στον τοµα τηr προστασαr των καταναλωτν να διαδραµατζουν κινητριο ρλο στην
ευαισθητοποηση των καταναλωτν στιr προτεραιτητεr που ορζει η Κοιντητα·

(9)

τι οι λοιπr κοινοτικr πολιτικr συµβλλουν
επσηr στη συνεκτµηση των συµφερντων του καταναλωτ και πρπει επσηr να συµβλλουν οικονοµικr στην εφαρµογ τηr πολιτικr στον τοµα τηr
προστασαr του καταναλωτ·

(10)

τι η εφαρµογ του παρντοr γενικο πλαισου θα
πρπει να επιτρπει να λαµβνονται καλτερα υπψη
τα συµφροντα των καταναλωτν στιr λοιπr σχετικr πολιτικr τηr Κοιντηταr, και να διασφαλζει την
ανπτυξη τηr συµµετοχr του καταναλωτ στη διαδικασα τυποποησηr·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 129 Α αυτr,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 189
Β τηr συνθκηr (3),
Εκτιµνταr:
(1)

τι η δρση τηr Κοιντηταr περιλαµβνει συµβολ
στην επτευξη υψηλο επιπδου προστασαr των
καταναλωτν, συµβλλονταr τσι και στην προθηση τηr οικονοµικr και κοινωνικr συνοχr στην
Κοιντητα, καθr και στην ενσχυση τηr εµπιστοσνηr του καταναλωτ που εναι απαρατητη για την
οµαλ λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr·

(2)

τι οι στχοι αυτο δεν µπορον να επιτευχθον
αποτελεσµατικ χωρr τη συνεργασα και τη συµµετοχ λων των εµπλεκµενων οργνων και φορων·

(3)

τι η Κοιντητα χει δεσµευθε µεταξ λλων να
δσει να θηση στη δρση τηr υπρ των καταναλωτν και τηr υγεαr τουr, προκειµνου να τουr
δοθε η δυναττητα να διαδραµατσουν κινητριο
και καινοτµο ρλο·

(4)

τι στη δλωση του Ευρωπαϊκο Συµβουλου του
Λουξεµβοργου, τηr 12ηr και 13ηr ∆εκεµβρου 1997,
για την ασφλεια των τροφµων αναγνωρζεται τι
θα πρπει να καταβληθον λεr οι δυνατr προσπθειεr για να αποκατασταθε η εµπιστοσνη του
κοινο, η οποα τραυµατσθηκε σοβαρ µε την κρση
τηr ΣΕΒ· τι, οι δρατηριτητεr που θα αναληφθον
σε γενικ πλασιο εναι απαρατητεr προr τοτο·

(1) ΕΕ C 108 τηr 7. 4. 1998, σ. 43 και ΕΕ C 390 τηr 15. 12. 1998,
σ. 22.
(2) ΕΕ C 235 τηr 27. 7. 1998, σ. 72.
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 8ηr Οκτωβρου 1998
(ΕΕ C 328 τηr 26. 10. 1998, σ. 166), κοιν θση του Συµβουλου
τηr 20r Νοεµβρου 1998 (ΕΕ C 404 τηr 23. 12. 1998, σ. 8) και
απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 15ηr ∆εκεµβρου
1998 (δεν χει ακµη δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
Απφαση του Συµβουλου τηr 21ηr ∆εκεµβρου 1998.
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(11)

(12)

(13)

(14)

EL
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τι µια εναρµονισµνη προσγγιση στα θµατα που
χουν σχση µε την προστασα των καταναλωτν
και τηr υγεαr τουr εναι απαρατητη και τι το
παρν γενικ πλασιο πρπει να παρσχει την αναγκαα οικονοµικ υποστριξη για να εξασφαλισθε η
παροχ ανεξαρττων επιστηµονικν συµβουλν
υψηλr ποιτηταr, η εφαρµογ καθολικ ανεγνωρισµνων µεθδων αξιολγησηr των κινδνων και αποτελεσµατικν µεθδων ελγχου και εποπτεαr· τι η
Κοιντητα χει επσηr στη διθεσ τηr τιr υπηρεσεr
του Κοινο Κντρου Ερευνν·
τι το παρν γενικ πλασιο εναι ανοικτ στη συµµετοχ συνδεδεµνων χωρν τηr Κεντρικr και Ανατολικr Ευρπηr σµφωνα µε τιr σχετικr ευρωπαϊκr συµφωνεr  τα πρσθετα πρωτκολλα αυτν,
καθr και στην Κπρο σµφωνα µε διαδικασεr που
θα συµφωνηθον και επσηr τιr χρεr τηr ΕΖΕΣ/
ΕΟΧ βσει προσθτων πρων σµφωνα µε τουr
καννεr που προβλπονται στη συµφωνα για τον
Ευρωπαϊκ Οικονοµικ Χρο·
τι η ανληψη δρσηr στο γενικ αυτ πλασιο θα
συµβλει και στην προαγωγ των συµφερντων του
καταναλωτ σε διεθνr εππεδο·
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(20)

τι πρπει να καθιερωθον αποτελεσµατικr µθοδοι
αξιολγησηr και ελγχου και να προβλεφθε η ενηµρωση των ενδιαφερµενων οµδων πληθυσµο µε
τον κατλληλο τρπο·

(21)

τι πρπει να αξιολογηθε η υλοποηση των δραστηριοττων που προβλπονται σε αυτ το γενικ πλασιο, µε βση την περα που θα αποκτηθε κατ τα
τρα πρτα τη·

(22)

τι η παροσα απφαση καθορζει, για λη την προβλεπµενη διρκεια, να δηµοσιονοµικ πλασιο που
αποτελε την προνοµιακ αναφορ, κατ την ννοια
του σηµεου 1 τηr δλωσηr του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου, του Συµβουλου και τηr Επιτροπr, τηr 6ηr
Μαρτου 1995 (2), για την αρµδια για τον προϋπολογισµ αρχ, στο πλασιο τηr ετσιαr διαδικασαr
προϋπολογισµο,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:
ΚΕVΑΛΑΙΟ I

Γενικο στχοι και προσανατολισµο

τι πρπει να αξιολογηθον τα πεπραγµνα και να
καταρτισθε πργραµµα προτεραιοττων για την
εφαρµογ αυτο του γενικο πλαισου, προκειµνου
να εξασφαλισθε η µεγστη δυνατ αποτελεσµατικτητα κατ την προβλεπµενη περοδο· τι πρπει
να συµπεριληφθε και να σχδιο δρσηr·

1.
Η παροσα απφαση θεσπζει σε κοινοτικ εππεδο
να γενικ πλασιο δραστηριοττων µε στχο την προθηση των συµφερντων των καταναλωτν και την εξασφλιση υψηλο επιπδου προστασαr τουr.

(15)

τι πρπει να εξασφαλισθε η εκπροσπηση σε κοινοτικ εππεδο των συµφερντων των καταναλωτν
και να παρχεται σηµαντικ υποστριξη στιr ευρωπαϊκr οργανσειr και ργανα που εκπροσωπον
αποτελεσµατικ και δραστρια τα συµφροντα των
καταναλωτν·

2.
Αυτ το γενικ πλασιο δραστηριοττων συνσταται
σε ενργειεr που αποσκοπον στην προστασα τηr υγεαr,
τηr ασφλειαr και των οικονοµικν συµφερντων των
καταναλωτν καθr και την προαγωγ του δικαιµατr
τουr να ενηµερνονται, να εκπαιδεονται και να οργαννονται προκειµνου να διαφυλσσουν τα συµφροντ τουr.

(16)

τι πρπει ταυτχρονα να προβλεφθε η υποστριξη
των οργανσεων και οργνων που δραστηριοποιονται σε εθνικ  περιφερειακ εππεδο, ενθαρρνοντr τεr να συµµετχουν σε συντονισµνεr ενργειεr
στουr τοµεr που αναγνωρζεται τι χουν, προτεραιτητα·

3.
Το εν λγω γενικ πλασιο δραστηριοττων εγκρνεται για το διστηµα απ την 1η Ιανουαρου 1999 ωr τιr 31
∆εκεµβρου 2003.

(17)

(18)

(19)

τι εναι συνεπr αναγκαο να διευκρινισθον οι
τρποι µε τουr οποουr θα παρχει η Κοιντητα
χρηµατοοικονοµικ υποστριξη στα ργανα και στιr
οργανσειr που εκπροσωπον τα συµφροντα των
καταναλωτν, µεριµννταr συνεχr για τη µγιστη
διαφνεια και για αποτελεσµατικτητα κατ τη
χρση των πιστσεων που χορηγε η Κοιντητα·
τι στιr 20 ∆εκεµβρου 1994 συνφθη συµφωνα για
να modus vivendi µεταξ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου, του Συµβουλου και τηr Επιτροπr για τα
εκτελεστικ µτρα που θα ισχουν για σεr πρξειr
εκδδονται σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου
189 Β τηr συνθκηr (1)·
τι εναι ανγκη να ορισθον κριτρια επιλογr
σον αφορ την παροχ χρηµατοοικονοµικr
υποστριξηr·

(1) ΕΕ C 102 τηr 4. 4. 1996, σ. 1.

ρθρο 1

4.
Το δηµοσιονοµικ πλασιο για την υλοποηση του
γενικο αυτο πλαισου για την περοδο 1999-2003 ορζεται
σε 112,5 εκατοµµρια ευρ (3).
5.
Οι ετσιεr πιστσειr εγκρνονται απ την αρµδια για
τον προϋπολογισµ αρχ µσα στα ρια των δηµοσιονοµικν προοπτικν.
ρθρο 2
Οι δραστηριτητεr για τη στριξη και τη συµπλρωση τηr
πολιτικr που εφαρµζουν τα κρτη µλη συνστανται σε:
α) ενργειεr που αναλαµβνει η Επιτροπ·
β) ενργειεr που αποσκοπον στην χρηµατοοικονοµικ
υποστριξη των δραστηριοττων των ευρωπαϊκν
οργανσεων των καταναλωτν, υπ τουr ρουr που
προβλπονται στο ρθρο 5·
(2) ΕΕ C 102 τηr 4. 4. 1996, σ. 4.
(3) Π.Υ.: Το ποσ δεν περιλαµβνει τα κονδλια χρηµατοδτησηr
του ευρωπαϊκο συστµατοr επαγρπνησηr για τα ατυχµατα που συµβανουν κατ’ οκον και κατ τον ελεθερο
χρνο τοι 7,5 εκατοµµρια ευρ συνολικ.
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EL

γ) ενργειεr που αποσκοπον στη χρηµατοοικονοµικ
υποστριξη ειδικν σχεδων που χουν ωr στχο την
προθηση των συµφερντων των καταναλωτν στα
κρτη µλη, τα οποα υποβλλουν, υπ τουr ρουr που
προβλπονται στο ρθρο 6, ιδωr οι οργανσειr των
καταναλωτν και οι ενδεδειγµνοι ανεξρτητοι δηµσιοι φορεr.
ρθρο 3
Η Επιτροπ εξασφαλζει τη συνπεια και τη συµπληρωµατικτητα των κοινοτικν δραστηριοττων και σχεδων που
εµππτουν στο παρν γενικ πλασιο µε τα υπλοιπα προγρµµατα και πρωτοβουλεr τηr Κοιντηταr, πωr τα
τριετ προγρµµατα δρσηr, και προσδιορζει, σµφωνα µε
το πργραµµα δρσηr 1999-2001, τιr προτεραιτητεr που
πρπει να ισχουν για τιr δραστηριτητεr που αναφρονται
στο παρρτηµα.
ρθρο 4
Οι ενργειεr που αναφρονται στο ρθρο 2 αφορον ιδωr
τουr παρακτω ειδικοr τοµεr:
α) υγεα και ασφλεια των καταναλωτν, σον αφορ
προϊντα και υπηρεσεr·
β) προστασα, µεταξ λλων και δι τηr διαδικασαr επλυσηr διαφορν, των οικονοµικν και νοµικν συµφερντων των καταναλωτν σον αφορ προϊντα και
υπηρεσεr, λαµβνονταr υπψη και τιr οριζντιεr πτυχr·
γ) εκπαδευση και ενηµρωση των καταναλωτν σον
αφορ την προστασα και τα δικαιµατ τουr·
δ) προθηση και εκπροσπηση των συµφερντων των
καταναλωτν.
Στο παρρτηµα ορζεται κατλογοr δραστηριοττων αν
τοµα.
ΚΕVΑΛΑΙΟ ΙΙ

ροι εκτλεσηr
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προγρµµατα δραστηριοττων τουr, εφσον εµππτουν σε
ναν  περισστερουr απ τουr τοµεr που αναφρονται στο
ρθρο 4.
3.
Οι ροι υπ τουr οποουr χορηγεται η χρηµατοοικονοµικ υποστριξη παρατθενται στα ρθρα 7, 8 και 10.
Επιπλον, η χρηµατοοικονοµικ υποστριξη δεν µπορε
κατ καννα να υπερβανει το 50 % των δαπανν που
πραγµατοποιονται για την υλοποηση των επιλξιµων
δραστηριοττων. Οι διοικητικr δαπνεr που αφορον επιλξιµεr δραστηριτητεr λαµβνονται υπψη στο βαθµ που
εναι σµφωνεr µε τιr διατξειr του ρθρου 6 παργραφοr
3.
ρθρο 6
1.
Η χρηµατοοικονοµικ υποστριξη που αναφρεται
στο ρθρο 2 στοιχεο γ) µπορε να χορηγεται σε κθε
φυσικ  νοµικ πρσωπο καθr και στιr ενσειr φυσικν
προσπων που εναι ανεξρτητα(-εr) απ τη βιοµηχανα και
το εµπριο και που εναι πραγµατικ αρµδια(-εr) για την
εκτλεση των σχεδων, εφσον τα σχδια αυτ χουν ωr
κριουr στχουr την προαγωγ και την προστασα των
συµφερντων και τηr υγεαr των καταναλωτν.
2.
Η χρηµατοοικονοµικ υποστριξη που αναφρεται
στο ρθρο 2 στοιχεο γ) χορηγεται µε βση την περιγραφ
του σχεδου, εφσον αυτ εµππτει σε ναν  περισστερουr
απ τουr τοµεr που αναφρονται στο ρθρο 4.
Εργασα νευ αµοιβr  δωρε σε εδοr, δεντωr τεκµηριωµνεr, µπορον να ληφθον υπψη µχρι ψουr 20 % των
συνολικν επιλξιµων δαπανν, κατ τον υπολογισµ των
εσδων και εξδων των οργανσεων.
3.
Οι ροι υπ τουr οποουr χορηγεται η χρηµατοοικονοµικ υποστριξη παρατθενται στα ρθρα 7, 8 και 10.
Επιπλον, η χρηµατοοικονοµικ υποστριξη δεν µπορε
κατ καννα να υπερβανει το 50 % των δαπανν που
πραγµατοποιονται κατ την υλοποηση του  των σχεδων, εξαιρουµνων λων των δαπανν λειτουργαr, εκτr
εν αυτr συνδονται µεσα προr το προτεινµενο σχδιο.

ρθρο 5

ρθρο 7

1.
Η χρηµατοοικονοµικ υποστριξη που αναφρεται
στο ρθρο 2 στοιχεο β) µπορε να χορηγεται στιr ευρωπαϊκr οργανσειr καταναλωτν οι οποεr:

Η χρηµατοοικονοµικ υποστριξη που προβλπεται στο
ρθρο 2 στοιχεα β) και γ) χορηγεται σε ενργειεr που
επιλγονται ιδωr µε βση τα παρακτω κριτρια, συνεκτιµνταr που πρπει την ποικιλοµορφα των οργανσεων
των καταναλωτν στα κρτη µλη στε να διασφαλισθε η
δουσα ισορροπα συµφερντων των καταναλωτν στην
Κοιντητα:

— εναι µη κυβερνητικr οργανσειr µη κερδοσκοπικο
χαρακτρα των οποων οι κυριτεροι στχοι εναι η
προαγωγ και η προστασα των συµφερντων των καταναλωτν και τηr υγεαr τουr και
— χουν εξουσιοδοτηθε να εκπροσωπον τα συµφροντα
των καταναλωτν σε ευρωπαϊκ εππεδο απ εθνικr
οργανσειr των µισν τουλχιστον κρατν µελν τηr
Κοιντηταr, οι οποεr εκπροσωπον, σµφωνα µε την
εθνικ νοµοθεσα  πρακτικ, τουr καταναλωτr και
λειτουργον σε εθνικ  περιφερειακ εππεδο.
2.
Η χρηµατοοικονοµικ υποστριξη που αναφρεται
στο ρθρο 2 στοιχεο β) µπορε να χορηγεται για την
υποστριξη των δραστηριοττων των ευρωπαϊκν οργανσεων καταναλωτν, οι οποεr προβλπονται στα ετσια

— ικανοποιητικ σχση κστουr-αποτελεσµατικτηταr,
— πρσθετη αξα που θα εξασφαλζει υψηλ και οµοιµορφο εππεδο εκπροσπησηr των συµφερντων των
καταναλωτν,
— µακροχρνιο πολλαπλασιαστικ αποτλεσµα σε εθνικ
 ευρωπαϊκ εππεδο,
— αποτελεσµατικ και ισρροπη συνεργασα των διαφρων εταρων στον προγραµµατισµ και στην υλοποηση των δραστηριοττων καθr και στην χρηµατοοικονοµικ συµµετοχ,
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— ανπτυξη βισιµηr διακρατικr συνεργασαr, ιδωr
µσω των ανταλλαγν και τηr απ κοινο αξιοποησηr
εµπειριν σον αφορ την ευαισθητοποηση των καταναλωτν και των οικονοµικν φορων,
— την ευρτερη δυνατ διδοση των αποτελεσµτων των
υποστηριζµενων δραστηριοττων και σχεδων,
— την ικαντητα ανλυσηr των καταστσεων που πρπει
να καλυφθον, τα µσα που προβλπονται για την αξιολγηση των δραστηριοττων και των σχεδων καθr
και την ικαντητα εφαρµογr των καλτερων πρακτικν.
ΚΕVΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

∆ιαδικασεr, αξιολγηση και παρακολοθηση
ρθρο 8
1.
σον αφορ τιr δραστηριτητεr του ρθρου 2 στοιχεα β) και γ), η Επιτροπ δηµοσιεει κθε χρνο, σε
ηµεροµηνα για την οποα θα ενηµερσει δεντωr λα τα
ενδιαφερµενα µρη και κρτη µλη, και ει δυνατν πριν
απ τιr 30 Σεπτεµβρου, στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων ανακονωση που περιγρφει τιr
προr χρηµατοδτηση δραστηριτητεr και προσδιορζει τα
κριτρια επιλογr και ανθεσηr καθr και τιr διαδικασεr
υποβολr υποψηφιτηταr και γκρισηr.
2.
στερα απ αξιολγηση των προτσεων, η Επιτροπ,
εντr πντε µηνν απ τη δηµοσευση που αναφρεται στην
παργραφο 1, επιλγει τιr δραστηριτητεr και τα σχδια
που αναφρονται στο Κεφλαιο ΙΙ και τυγχνουν οικονοµικr υποστριξηr. Η απφαση τηr Επιτροπr οδηγε στη
σναψη σµβασηr µε τουr δικαιοχουr που εναι υπεθυνοι
για την εφαρµογ, σχετικ µε τα δικαιµατα και τιr υποχρεσειr των εταρων.
3.
Η κοινοτικ ενσχυση καλπτει τιr ενργειεr που πρκειται να πραγµατοποιηθον κατ τη διρκεια του τουr
τηr επιχοργησηr  του εποµνου.
4.
Στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων δηµοσιεεται κθε τοr κατλογοr των
δικαιοχων και των χρηµατοδοτοµενων ενεργειν βσει
του παρντοr πλαισου, µε αναφορ του ποσο τηr ενσχυσηr.
ρθρο 9
1.
Στον ορισµ των κριτηρων επιλογr των δραστηριοττων και σχεδων του ρθρου 2 στοιχεα β) και γ), και
στην επιλογ των δραστηριοττων και σχεδων αυτν. Η
Επιτροπ επικουρεται απ µια επιτροπ συµβουλευτικο
χαρακτρα την οποα αποτελον αντιπρσωποι των κρατν
µελν και τηr οποαr προεδρεει ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr.
2.
Ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr υποβλλει στην εν
λγω επιτροπ σχδιο των µτρων που πρκειται να
ληφθον. Η συµβουλευτικ επιτροπ διατυπνει τη γνµη
τηr για το σχδιο αυτ, µσα σε προθεσµα που µπορε να
ορσει ο πρεδροr ανλογα µε τον επεγοντα χαρακτρα
του θµατοr και, αν χρειασθε, προβανει σε ψηφοφορα.
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Η γνµη καταχωρεται στα πρακτικ. Επιπλον κθε κρτοr µλοr χει το δικαωµα να ζητσει να καταχωρηθε η
θση του στα πρακτικ.
Η Επιτροπ λαµβνει ιδιατερα υπψη τη γνµη τηr συµβουλευτικr επιτροπr και την ενηµερνει για τον τρπο µε
τον οποο λαβε υπψη τη γνµη αυτ.
3.
Επσηr, στην αρχ κθε τουr, η Επιτροπ ενηµερνει
την επιτροπ για τιr δραστηριτητεr που χρηµατοδοτονται
βσει του ρθρου 2 στοιχεο α).
ρθρο 10
1.
Η Επιτροπ µεριµν για την παρακολοθηση και τον
λεγχο τηr αποτελεσµατικr εκτλεσηr των δραστηριοττων
που χρηµατοδοτε η Κοιντητα. Ο λεγχοr και η παρακολοθηση πραγµατοποιονται µε βση εκθσειr που ακολουθον τιr διαδικασεr που χουν συµφωνηθε µεταξ τηr
Επιτροπr και του δικαιοχου, περιλαµβνουν δε και επιτπιουr δειγµατοληπτικοr ελγχουr.
2.
Ο δικαιοχοr υποβλλει κθεση στην Επιτροπ για
κθε ενργεια µσα σε τρειr µνεr απ την ολοκλρωσ
τηr. Η Επιτροπ καθορζει τη µορφ και το περιεχµενο
αυτr τηr κθεσηr.
3.
Ο δικαιοχοr τηr
διατηρε στη διθεση τηr
των δαπανν για περοδο
τηr τελευτααr πληρωµr

χρηµατοοικονοµικr ενσχυσηr
Επιτροπr λα τα παραστατικ
πντε ετν απ την ηµεροµηνα
που αφορ µια ενργεια.

ρθρο 11
Η Επιτροπ µεριµν για την τακτικ αξιολγηση των ενεργειν που χρηµατοδοτε. Οι αξιολογσειr µπορον να εκτελονται απ τιr υπηρεσεr τηr Επιτροπr και/ απ ανεξρτητουr εµπειρογνµονεr που προσλαµβνονται για το
σκοπ αυτ.
ρθρο 12
1.
Η Επιτροπ µπορε να µεισει  να αναστελει τη
χρηµατοοικονοµικ υποστριξη που χορηγθηκε για µια
δραστηριτητα  να ζητσει την επιστροφ τηr, εφσον
διαπιστσει παρατυπεr  εν πληροφορηθε τι, χωρr την
γκρισ τηr, η δραστηριτητα αυτ υπστη σηµαντικ τροποποηση που αντιβανει στουr στχουr των συµφωνηµνων
ρων εκτλεσηr.
2.
Σε περπτωση µη τρησηr των προθεσµιν  εν η
προδοr µιαr δραστηριτηταr δικαιολογε µροr µνο των
πιστσεων που χορηγθηκαν, η Επιτροπ ζητε απ το
δικαιοχο να παρσχει εξηγσειr µσα σε ορισµνη προθεσµα. Εν η απντηση του δικαιοχου δεν κριθε ικανοποιητικ, η Επιτροπ µπορε να ακυρσει το υπλοιπο τηr
χρηµατοοικονοµικr υποστριξηr και να απαιτσει την
µεση απδοση των ποσν που χουν δη καταβληθε.
3.
Κθε ποσ που καταβλθηκε αχρεωσττωr πρπει να
αποδδεται στην Επιτροπ. Ποσ που δεν αποδδονται σε
εθετο χρνο εναι δυνατν να προσαυξνονται µε τκουr
υπερηµεραr. Η Επιτροπ προσδιορζει τιr λεπτοµρειεr για
την εφαρµογ τηr παροσαr παραγρφου.
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ρθρο 13

ρθρο 14

1.
Η Επιτροπ υποβλλει ετησωr κθεση στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και στο Συµβολιο σχετικ µε την εκτλεση του παρντοr γενικο πλαισου.

Η παροσα απφαση αρχζει να ισχει την ηµρα τηr
δηµοσευσr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων.

Η κθεση αυτ παρουσιζει τα αποτελσµατα τηr αξιολγησηr των ενεργειν, των δραστηριοττων και των σχεδων που υλοποιθηκαν δυνµει του παρντοr πλαισου,
καθr και, αν συντρχει περπτωση, δυνµει λλων δηµοσιονοµικν πλαισων.
2.
Μχρι τηr 30r Ιουνου 2002 το αργτερο, η Επιτροπ
υποβλλει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και στο Συµβολιο
κθεση αξιολγησηr σχετικ µε τα τρα πρτα τη υλοποησηr των δραστηριοττων του παρντοr γενικο πλαισου.

Βρυξλλεr, 25 Ιανουαρου 1999.
Για το Ευρωπαϊκ
Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J. M. GIL-ROBLES

J. FISCHER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

1. Υγεα και ασφλεια των καταναλωτν
— Ενργειεr που αναλαµβνονται για την προπαρασκευ και την κατρτιση των γνωµν των επιστηµονικν
επιτροπν.
— Εµπειρογνωµοσνη και επιθεωρσειr σχετικ µε τουr ελγχουr στον τοµα των τροφµων καθr και στον
κτηνιατρικ και τον φυτοϋγειονοµικ τοµα.
— Τεχνικ εµπειρογνωµοσνη για την αξιολγηση, µε µα προληπτικ προσγγιση, των κινδνων εκ των
προϊντων, ιδωr των τροφµων.
— Η καλτερη δυνατ χρση των καταλλλων επιστηµονικν και τεχνικν στοιχεων στιr ενργειεr προστασαr των καταναλωτν, ιδωr µσω τηr εµπειρογνωµοσνηr του Κοινο Κντρου ρευναr.
— Ενργειεr σχετικ µε τα προϊντα και τιr υπηρεσεr κατανλωσηr που προκαλον κνδυνο για τουr
καταναλωτr.
— ∆ιδοση πληροφοριν για επικνδυνα προϊντα και υπηρεσεr καθr και για ενδεχµενουr κινδνουr.

2. Προστασα, συµπεριλαµβανοµνηr τηr πρσβασηr στη διαδικασα επλυσηr των διαφορν, των οικονοµικν
και νοµικν συµφερντων των καταναλωτν σον αφορ προϊντα και υπηρεσεr, λαµβανοµνων υπψη των
οριζοντων πτυχν
— Ενργειεr για τη βελτωση τηr συνεργασαr µεταξ των αρχν που συµµετχουν στην επιτρηση τηr
αγορr.
— Ενργειεr που εξασφαλζουν το σεβασµ των δικαιωµτων των καταναλωτν στην προµθεια προϊντων
και υπηρεσιν, στα οποα περιλαµβνονται µηχανισµο βελτωσηr τηr διευθτησηr διαφορν, ιδωr µσω
πιλοτικν σχεδων και τηr εγκατστασηr βσεων δεδοµνων.
— Ενργειεr που προορζονται για την εγγηση τηr εντιµτηταr στιr συναλλαγr µε τουr καταναλωτr,
λαµβνονταr υπψη τον αντκτυπο των νων τεχνολογιν και την ανπτυξη χρηµατοπιστωτικν υπηρεσιν καθr και τιr συνπειεr του Ευρ για τον καταναλωτ.
— Ενργειεr για τον λεγχο των περιβαλλοντικν ενδεξεων των προϊντων, στη συσκευασα, στη διαφµιση
εν γνει και σε λλεr µορφr εµποραr.
— Βελτωση των κοινν εξδικων διαδικασιν.
— Ανπτυξη και στριξη ενεργειν που χουν σκοπ να διευκολνουν την πρσβαση στη δικαιοσνη.
— Μτρα για την αξιολγηση των συγκεκριµνων κινδνων και των ενδεχοµνων πλεονεκτηµτων για τουr
καταναλωτr στην κοινωνα των πληροφοριν, στα οποα περιλαµβνονται πιλοτικ σχδια για τη θσπιση
διασυνοριακν συστηµτων επλυσηr διαφορν που θα εφαρµζονται στο ηλεκτρονικ εµπριο και στιr
συµβσειr on-line.
— Μτρα για την προθηση τηr προστασαr των δεδοµνων και την προστασα τηr ιδιωτικr ζωr, συµπεριλαµβανοµνηr τηr προστασαr των ανηλκων.

3. Κατρτιση και ενηµρωση των καταναλωτν
— Βελτωση τηr ενηµρωσηr των καταναλωτν για τα δικαιµατ τουr και τον τρπο επιβολr τουr καθr
και µεγαλτερη ευαισθητοποηση των κατασκευαστν και των καταναλωτν σε θµατα ασφαλεαr των
προϊντων και των υπηρεσιν.
— Μεγαλτερη ευαισθητοποηση του καταναλωτ ωr προr την ανγκη βισιµων σχηµτων παραγωγr και
κατανλωσηr.
— Βελτωση τηr πληροφρησηr των καταναλωτν σχετικ µε χαρακτηριστικ ορισµνων προϊντων 
υπηρεσιν, µσω συγκριτικν δοκιµν.
— Ανπτυξη τηr εκπαδευσηr και τηr κατρτισηr των καταναλωτν, ιδωr στα σχολεα.
— Ανπτυξη και υποστριξη των ευρωπαϊκν κντρων που παρχουν συµβουλr και πληροφορεr σε διασυνοριακοr καταναλωτr στην Κοιντητα.
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4. Προθηση και εκπροσπηση των συµφερντων των καταναλωτν
— Ενσχυση τηr εκπροσπησηr των συµφερντων των καταναλωτν στο κοινοτικ και το διεθνr εππεδο.
— Υποστριξη προr αντιπροσωπευτικr οργανσειr των καταναλωτν στα κρτη µλη, ιδωr ταν αυτr
διαθτουν περιορισµνα µσα.
— Προθηση και συντονισµr τηr συµµετοχr των καταναλωτν στη διαδικασα τυποποησηr σε ευρωπαϊκ
εππεδο.
— Πιλοτικ σχδια για την προθηση βισιµων προτπων κατανλωσηr, ιδωr εκενων που σβονται το
περιβλλον.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 284/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Vεβρουαρου 1999
περ χορηγσεωr λευκr ζχαρηr ωr επισιτιστικ βοθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

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

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 166 τηr 5. 7. 1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 346 τηr 17. 12. 1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ρση αριθ.: 107/98
2. ∆ικαιοχοr (2): CICR, 19 avenue de la Paix, CH-1202 Genève
τηλ.: (41-22) 734 60 01· τλεξ: 22269 CICR CH
3. Αντιπρσωποr του δικαιοχου: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli St. 1, 380003 Tbilissi, Georgia,
τηλ.: (7-8832) 93 55 11, φαξ: 93 55 20
4. Χρα προορισµο: Γεωργα
5. Προϊν προr κινητοποηση: λευκ ζχαρη
6. Συνολικ καθαρ ποστητα (σε τνουr): 300
7. Αριθµr παρτδων: 1
8. Χαρακτηριστικ και ποιτητα του προϊντοr (3) (5) (8): βλπε ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, σ. 1 [V.A.1]
9. Συσκευασα (7): βλπε ΕΕ C 267 τηr 13. 9. 1996, σ. 1 [11.2 Α.1.α), 2.α) και Β.2]
10. Επισµανση και σµανση (6): βλπε ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, σ. 1 [V.Α.3]
— Γλσσα που πρπει να χρησιµοποιηθε για τη σµανση: αγγλικ
— Συµπληρωµατικr µνεεr: «ICRC»
11. Τρποr κινητοποησηr του προϊντοr: ζχαρη που παργεται στην Κοιντητα, κατ την ννοια του ρθρου
24 παργραφοr 1α κτο εδφιο του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συµβουλου:
ζχαρη Α  Β [στοιχεα α) και β)]
12. Προβλεπµενο στδιο παρδοσηr: παρδοση στον τπο προορισµο (9)
13. Εναλλακτικ στδιο παρδοσηr: παρδοση στο λιµνι φρτωσηr  παρδοση «εκ του εργοστασου» (10)
14. α) λιµναr φρτωσηr: —
β) διεθυνση φρτωσηr: —
15. Λιµναr εκφρτωσηr: —
16. Τποr προορισµο: ICRC warehouse, Castello St. 30A, 354341 Adler, Russian Federation,
τηλ.: (7-8622) 974060, φαξ: 44 13 34
— λιµναr  αποθκη διαµετακµισηr: —
— διαδροµ χερσααr µεταφορr: —
17. Χρονικ διστηµα  προθεσµα παρδοσηr στο προβλεπµενο στδιο:
— 1η προθεσµα: 18. 4. 1999
— 2η προθεσµα: 2. 5. 1999
18. Χρονικ διστηµα  προθεσµα παρδοσηr στο εναλλακτικ στδιο:
— 1η προθεσµα: 15 — 28. 3. 1999
— 2η προθεσµα: 29. 3 — 11. 4. 1999
19. Προθεσµα για την υποβολ των προσφορν [ωr τιr 12 το µεσηµρι (ρα Βρυξελλν)]:
— 1η προθεσµα: 23. 2. 1999
— 2η προθεσµα: 9. 3. 1999
20. Ποσ τηr εγγησηr συµµετοχr στο διαγωνισµ: 15 EUR αν τνο
21. ∆ιεθυνση για την αποστολ των προσφορν και εγγυσεων συµµετοχr (1):
Bureau de l’aide alimentaire, à l’attention de Mr T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la
Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel τλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (αποκλειστικ)
22. Επιστροφ κατ την εξαγωγ (4): Περιοδικ επιστροφ που εφαρµζεται για τη λευκ ζχαρη στιr 5. 2. 1999,
πωr καθορζεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 261/1999 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 30 τηr 4. 2. 1999, σ. 25)
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Σηµεισειr:
(1) Συµπληρωµατικr πληροφορεr: Andre Debongnie [τηλφωνο: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [τηλφωνο: (32-2) 299 30 50].
(2) Ο ανδοχοr ρχεται σε επαφ µε το δικαιοχο  τον αντιπρσωπ του το ταχτερο δυνατ, για να
καθορισθον τα γγραφα που εναι αναγκαα για την αποστολ.
(3) Ο ανδοχοr χορηγε στο δικαιοχο πιστοποιητικ που χει εκδοθε απ επσηµη αρχ και βεβαινει τι δεν
χει σηµειωθε υπρβαση, στο ενδιαφερµενο κρτοr µλοr, των ισχυουσν προδιαγραφν του προr παρδοση προϊντοr σχετικ µε τη ραδιενεργ ακτινοβολα. Το πιστοποιητικ ραδιενργειαr πρπει να αναφρει
την περιεκτικτητα σε κασιο 134 και 137 και ιδιο 131.
(4) Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 259/98 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 25 τηr 31. 1. 1998, σ. 39), εφαρµζεται σον αφορ την
επιστροφ κατ την εξαγωγ. Η ηµεροµηνα που αναφρεται στο ρθρο 2 του προαναφερθντοr κανονισµο
εναι εκενη που αναφρεται στο σηµεο 22 του παρντοr παραρτµατοr.
Εφιστται η προσοχ του προµηθευτ στο ρθρο 4 παργραφοr 1 τελευταο εδφιο του εν λγω κανονισµο.
Το αντγραφο του πιστοποιητικο διαβιβζεται αµσωr µετ την αποδοχ τηr δλωσηr εξαγωγr [αριθ. φαξ:
(32-2) 296 20 05].
(5) Ο ανδοχοr διαβιβζει στο δικαιοχο  στον αντιπρσωπ του, κατ την παρδοση, το ακλουθο γγραφο:
— υγειονοµικ πιστοποιητικ.
( ) Κατ παρκκλιση απ την ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, το κεµενο του σηµεου V.Α.3.γ) αντικαθσταται απ το
ακλουθο κεµενο: «τη µνεα “Ευρωπαϊκ Κοιντητα”».
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(7) Σε περπτωση ενδεχµενηr επανασυσκευασαr σε σκουr ο ανδοχοr θα πρπει να προµηθεσει 2 % των
κενν σκων τηr διαr ποιτηταr µε αυτοr που περιχουν το εµπρευµα, µε την επιγραφ που ακολουθεται
απ να «R» κεφαλαο.
(8) Η κατηγορα τηr ζχαρηr διαπιστνεται κατ τρπο καθοριστικ µε εφαρµογ του καννα που προβλπεται
στο ρθρο 18 παργραφοr 2 στοιχεο α) δετερη περπτωση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 2103/77 τηr
Επιτροπr (ΕΕ L 246 τηr 27. 9. 1977, σ. 12), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ.
260/96 (ΕΕ L 34 τηr 13. 2. 1996, σ. 16).
(9) Επιπλον των διατξεων του ρθρου 14 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2519/97, τα ναυλωµνα
σκφη δεν θα εµφανζονται σε οποιονδποτε απ τουr τσσεριr πρσφατουr τριµηνιαουr πνακεr σκαφν,
των οποων χει απαγορευθε ο αππλουr, που δηµοσιεονται απ το µνηµνιο συνεννησηr για τον λεγχο
των πλοων απ το κρτοr του λιµνα [οδηγα 95/21/ΕΚ του Συµβουλου (ΕΕ L 157 τηr 7. 7. 1995, σ. 1)].
(10) Σε περπτωση προµθειαr αποκλειστικr δι χερσααr οδο, εφαρµζεται το ρθρο 7 παργραφοr 7 στοιχεο
ε) του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2519/97 (ΕΕ L 346 τηr 17. 12. 1997, σ. 23).

9. 2. 1999

9. 2. 1999

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 285/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Vεβρουαρου 1999
περ χορηγσεωr φυτικο ελαου ωr επισιτιστικ βοθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συµβουλου, τηr 27ηr
Ιουνου 1996, σχετικ µε την πολιτικ και τη διαχεριση τηr
επισιτιστικr βοθειαr και των ειδικν δρσεων στριξηr
για την επισιτιστικ βοθεια (1), και ιδωr το ρθρο 24
παργραφοr 1 στοιχεο β),
Εκτιµνταr:
τι ο προαναφερθεr κανονισµr καταρτζει τον κατλογο
των χωρν και των οργανισµν που ενδχεται να λβουν
κοινοτικ βοθεια και καθορζει τα γενικ κριτρια σχετικ µε τη µεταφορ τηr επισιτιστικr βοθειαr µετ το
στδιο fob·
τι, µετ απ πολλr αποφσειr σχετικ µε τη χοργηση
επισιτιστικr βοθειαr, η Επιτροπ χοργησε φυτικ λαιο
σε ορισµνουr δικαιοχουr·
τι οι παραδσειr αυτr πρπει να πραγµατοποιηθον
σµφωνα µε τουr καννεr που προβλπονται στον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2519/97 τηr Επιτροπr, τηr 16ηr ∆εκεµβρου
1997, για τιr γενικr διατξειr κινητοποησηr προϊντων
που χορηγονται δυνµει του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1292/
96 του Συµβουλου για την κοινοτικ επισιτιστικ
βοθεια (2)· τι εναι αναγκαο να οριστον επακριβr οι
προθεσµεr και οι ροι χοργησηr για να καθοριστον οι
δαπνεr που προκπτουν·
τι, σον αφορ µα δεδοµνη παρτδα για να εξασφαλισθε
η υλοποηση των προµηθειν πρπει να προβλεφθε η δυναττητα για τουr προσφροντεr να συγκεντρνουν ετε κραµ-

βλαιο ετε ηλιλαιο· τι η προµθεια κθε παρτδαr πρπει
να κατακυρνεται στην ευνοϊκτερη προσφορ,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Πραγµατοποιεται, µε βση την κοινοτικ επισιτιστικ
βοθεια, συγκντρωση φυτικο ελαου στην Κοιντητα,
προκειµνου να το προµηθευτον οι δικαιοχοι που αναφρονται στο παρρτηµα, σµφωνα µε τιr διατξειr του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2519/97 και τουr ρουr που αναφρονται
στο παρρτηµα.
Η προµθεια περιλαµβνει τη συγκντρωση του φυτικο
ελαου το οποο παργεται στην Κοιντητα. Η συγκντρωση δεν µπορε να αφορ προϊν που παρασκευζεται
/και συσκευζεται υπ το καθεστr τηr τελειοποισεωr
για επανεξαγωγ.
Οι προσφορr πρπει να αφορον ετε κραµβλαιο ετε ηλιλαιο. Επ ποιν απορρψεωr, κθε προσφορ πρπει να
αναφρει σαφr το εδοr του φυτικο ελαου στο οποο
αναφρεται.
Θεωρεται τι ο προσφρων λαβε γνση λων των εφαρµοζοµνων γενικν και ειδικν ρων και τουr χει αποδεχθε.
Κθε λλοr ροr  επιφλαξη που περιλαµβνονται στην
προσφορ του θεωρονται ωr µη εγγεγραµµνοι.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει την επµενη ηµρα
απ τη δηµοσευσ του στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 166 τηr 5. 7. 1996, σ. 1.
(2) ΕΕ L 346 τηr 17. 12. 1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ρση υπ’ αριθ.: 106/98
2. ∆ικαιοχοr (2): CICR, 19 avenue de la Paix, CH-1202 Genève
τηλ.: (41-22) 734 60 01· τλεξ: 22269 CICR CH
3. Αντιπρσωποr του δικαιοχου: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli St. 1, 380003 Tbilissi, Georgia,
τηλ.: (7-8832) 93 55 11, φαξ: 93 55 20
4. Χρα προορισµο: Γεωργα
5. Προϊν προr κινητοποηση: φυτικ λαιο: ετε εξευγενισµνο κραµβλαιο ετε εξευγενισµνο ηλιλαιο
6. Συνολικ καθαρ ποστητα (σε τνουr): 100
7. Αριθµr παρτδων: 1
8. Χαρακτηριστικ και ποιτητα του προϊντοr (3) (4) (6): βλπε ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, σ. 1 [ΙΙΙ.Α.1.α)  β)]
9. Συσκευασα: βλπε ΕΕ C 267 τηr 13. 9. 1996, σ. 1 [10.1 Α, Β + Γ.2]
10. Επισµανση και σµανση (5): βλπε ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, σ. 1 [ΙΙΙ.Α.3]
— Γλσσα που πρπει να χρησιµοποιηθε για τη σµανση: αγγλικ
— Συµπληρωµατικr µνεεr: «ICRC»
11. Τρποr κινητοποησηr του προϊντοr: συγκντρωση του εξευγενισµνου φυτικο ελαου το οποο παργεται
στην Κοιντητα.
Η συγκντρωση δεν µπορε να αφορ προϊν που παρασκευζεται /και συσκευζεται υπ το καθεστr τηr
τελειοποισεωr για επανεξαγωγ
12. Προβλεπµενο στδιο παρδοσηr: παρδοση στον τπο προορισµο (7)
13. Εναλλακτικ στδιο παρδοσηr: παρδοση στο λιµνι φρτωσηr  παρδοση «εκ του εργοστασου» (8)
14. α) Λιµναr φρτωσηr:

—

β) ∆ιεθυνση φρτωσηr:

—

15. Λιµναr εκφρτωσηr: —
16. Τποr προορισµο: ICRC warehouse, Castello St. 30A, 354341 Adler, Russian Federation,
τηλ.: (7-8622) 974060, φαξ: 44 13 34
— λιµναr  αποθκη διαµετακµισηr: —
— διαδροµ χερσααr µεταφορr: —
17. Χρονικ διστηµα  προθεσµα παρδοσηr στο προβλεπµενο στδιο:
— 1η προθεσµα: 11. 4. 1999
— 2η προθεσµα: 25. 4. 1999
18. Χρονικ διστηµα  προθεσµα παρδοσηr στο εναλλακτικ στδιο:
— 1η προθεσµα: 15 — 28. 3. 1999
— 2η προθεσµα: 29. 3 — 11. 4. 1999
19. Προθεσµα για την υποβολ των προσφορν [ωr τιr 12 το µεσηµρι (ρα Βρυξελλν)]:
— 1η προθεσµα: 23. 2. 1998
— 2η προθεσµα: 9. 3. 1999
20. Ποσ τηr εγγησηr συµµετοχr στο διαγωνισµ: 15 EUR αν τνο
21. ∆ιεθυνση για την αποστολ των προσφορν και των εγγυσεων συµµετοχr (1): Bureau de l’aide alimentaire, à l’attention de Monsieur T. Vestergaard bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Bruxelles/Brussel· τλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03 / 296 70 04 (αποκλειστικ)
22. Επιστροφ κατ την εξαγωγ: —

9. 2. 1999
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

Σηµεισειr:
(1) Συµπληρωµατικr πληροφορεr: Andre Debongnie [τηλ.: (32-2) 295 14 65]
Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50].
(2) Ο ανδοχοr ρχεται σε επαφ µε το δικαιοχο  τον αντιπρσωπ του το ταχτερο δυνατ, για να
καθορισθον τα γγραφα που εναι αναγκαα για την αποστολ.
(3) Ο ανδοχοr χορηγε στο δικαιοχο πιστοποιητικ που χει εκδοθε απ επσηµη αρχ και βεβαινει τι δεν
χει σηµειωθε υπρβαση, στο ενδιαφερµενο κρτοr µλοr, των ισχυουσν προδιαγραφν του προr παρδοση
προϊντοr σχετικ µε τη ραδιενεργ ακτινοβολα. Το πιστοποιητικ ραδιενργειαr πρπει να αναφρει την
περιεκτικτητα σε κασιο 134 και 137 και ιδιο 131.
(4) Ο ανδοχοr διαβιβζει στο δικαιοχο  στον αντιπρσωπ του, κατ την παρδοση, τα ακλουθα γγραφα:
— υγειονοµικ πιστοποιητικ.
( ) Κατ παρκκλιση απ την ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, το κεµενο του σηµεου ΙΙΙ.Α.3.γ) αντικαθσταται απ το
ακλουθο κεµενο: «τη µνεα “Ευρωπαϊκ Κοιντητα”».
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(6) Επ ποιν απορρψεωr, κθε προσφορ πρπει να αναφρει σαφr το εδοr του φυτικο ελαου στο οποο
αναφρεται.
(7) Επιπλον των διατξεων του ρθρου 14 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2519/97, τα ναυλωµνα σκφη
δεν θα εµφανζονται σε οποιονδποτε απ τουr τσσεριr πλον πρσφατουr τριµηνιαουr πνακεr σκαφν, των
οποων χει απαγορευθε ο αππλουr, που δηµοσιεονται απ το µνηµνιο συννενησηr για τον λεγχο των
πλοων απ το κρτοr του λιµνα [οδηγα 95/21/ΕΚ του Συµβουλου (ΕΕ L 157 τηr 7. 7. 1995, σ. 1)].
(8) Σε περπτωση προµθειαr αποκλειστικr δι χερσααr οδο, εφαρµζεται το ρθρο 7 παργραφοr 7 στοιχεο ε)
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2519/97 (ΕΕ L 346 τηr 17. 12. 1997, σ. 23).
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9. 2. 1999

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 286/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Vεβρουαρου 1999
περ χορηγσεωr σιτηρν ωr επισιτιστικ βοθεια
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

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

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

(1) ΕΕ L 166 τηr 5. 7. 1996, σ. 1.

(2) ΕΕ L 346 τηr 17. 12. 1997, σ. 23.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙ∆Α Α
1. ∆ρση υπ’ αριθ.: 105/98
2. ∆ικαιοχοr (2): CICR, 19 avenue de la Paix, CH-1202 Genève
τηλ.: (41-22) 734 60 01· τλεξ: 22269 CICR CH
3. Αντιπρσωποr του δικαιοχου: ICRC Tbilissi, Dutu Megreli St. 1, 380003 Tbilissi, Georgia,
τηλ.: (7-8832) 93 55 11, φαξ: 93 55 20
4. Χρα προορισµο: Γεωργα
5. Προϊν προr κινητοποηση: λευρο µαλακο στου
6. Συνολικ καθαρ ποστητα (σε τνουr): 500
7. Αριθµr παρτδων: 1
8. Χαρακτηριστικ και ποιτητα του προϊντοr (3) (5): βλπε ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, σ. 1 [ΙΙ.Β.1.α)]
9. Συσκευασα (7): βλπε ΕΕ C 267 τηr 13. 9. 1996, σ. 1 [2.2 Α.1.α), 2.α) και Β.2]
10. Επισµανση και σµανση (6): βλπε ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, σ. 1 [ΙΙ.Β.3]
— Γλσσα που πρπει να χρησιµοποιηθε για τη σµανση: αγγλικ
— Συµπληρωµατικr µνεεr: «ICRC»
11. Τρποr κινητοποησηr του προϊντοr: κοινοτικ αγορ
12. Προβλεπµενο στδιο παρδοσηr: παρδοση στον τπο προορισµο (8)
13. Εναλλακτικ στδιο παρδοσηr: παρδοση στο λιµνι φρτωσηr  παρδοση «εκ του εργοστασου» (9)
14. α) Λιµναr φρτωσηr: —
β) ∆ιεθυνση φρτωσηr: —
15. Λιµναr εκφρτωσηr: —
16. Τποr προορισµο: ICRC warehouse, Castello St. 30A, 354341 Adler, Russian Federation,
τηλ.: (7-8622) 974060, φαξ: 44 13 34
— λιµναr  αποθκη διαµετακµισηr: —
— διαδροµ χερσααr µεταφορr: —
17. Χρονικ διστηµα  προθεσµα παρδοσηr στο προβλεπµενο στδιο:
— 1η προθεσµα: 11. 4. 1999
— 2η προθεσµα: 25. 4. 1999
18. Χρονικ διστηµα  προθεσµα παρδοσηr στο εναλλακτικ στδιο:
— 1η προθεσµα: 15 — 28. 3. 1999
— 2η προθεσµα: 29. 3 — 11. 4. 1999
19. Προθεσµα για την υποβολ των προσφορν [ωr τιr 12 το µεσηµρι (ρα Βρυξελλν)]:
— 1η προθεσµα: 23. 2. 1998
— 2η προθεσµα: 9. 3. 1999
20. Ποσ τηr εγγησηr συµµετοχr στο διαγωνισµ: 5 EUR αν τνο
21. ∆ιεθυνση για την αποστολ των προσφορν και των εγγυσεων συµµετοχr (1): Bureau de l’aide alimentaire, à l’attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 130, bureau 7/46, rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Bruxelles/Brussel τλεξ: 25670 AGREC B· φαξ: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (αποκλειστικ)
22. Επιστροφ κατ την εξαγωγ (4): επιστροφ που εφαρµζεται στιr 19. 2. 1999, πωr καθορστηκε απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 218/1999 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 23 τηr 30. 1. 1999, σ. 16)
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Σηµεισειr:
(1) Συµπληρωµατικr πληροφορεr: Andre Debongnie [τηλ.: (32-2) 295 14 65]
Torben Vestergaard [τηλ.: (32-2) 299 30 50].
(2) Ο ανδοχοr ρχεται σε επαφ µε το δικαιοχο  τον αντιπρσωπ του το ταχτερο δυνατ, για να
καθορισθον τα γγραφα που εναι αναγκαα για την αποστολ.
(3) Ο ανδοχοr χορηγε στο δικαιοχο πιστοποιητικ που χει εκδοθε απ επσηµη αρχ και βεβαινει τι δεν
χει σηµειωθε υπρβαση, στο ενδιαφερµενο κρτοr µλοr, των ισχυουσν προδιαγραφν του προr παρδοση
προϊντοr σχετικ µε τη ραδιενεργ ακτινοβολα. Το πιστοποιητικ ραδιενργειαr πρπει να αναφρει την
περιεκτικτητα σε κασιο 134 και 137 και ιδιο 131.
(4) Ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 259/98 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 25 τηr 31. 1. 1998, σ. 39), εφαρµζεται σον αφορ την
επιστροφ κατ την εξαγωγ. Η ηµεροµηνα που αναφρεται στο ρθρο 2 του προαναφερθντοr κανονισµο
εναι εκενη που αναφρεται στο σηµεο 22 του παρντοr παραρτµατοr.
Εφιστται η προσοχ του προµηθευτ στο ρθρο 4 παργραφοr 1 τελευταο εδφιο του εν λγω κανονισµο.
Το αντγραφο του πιστοποιητικο διαβιβζεται αµσωr µετ την αποδοχ τηr δλωσηr εξαγωγr [αριθ. φαξ:
(32-2) 296 20 05].
(5) Ο ανδοχοr διαβιβζει στο δικαιοχο  στον αντιπρσωπ του, κατ την παρδοση, το ακλουθο γγραφο:
— υγειονοµικ πιστοποιητικ.
— πιστοποιητικ απολυµνσεωr µε καπνισµ.
(6) Κατ παρκκλιση απ την ΕΕ C 114 τηr 29. 4. 1991, το κεµενο του σηµεου II.B.3.γ) αντικαθσταται απ το
ακλουθο κεµενο: «τη µνεα “Ευρωπαϊκ Κοιντητα”».
(7) Σε περπτωση ενδεχµενηr επανασυσκευασαr σε σκουr ο ανδοχοr θα πρπει να προµηθεσει 2 % των κενν
σκων τηr διαr ποιτηταr µε αυτοr που περιχουν το εµπρευµα, µε την επιγραφ που ακολουθεται απ να
«R» κεφαλαο.
(8) Επιπλον των διατξεων του ρθρου 14 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2519/97, τα ναυλωµνα σκφη
δεν θα εµφανζονται σε οποιονδποτε απ τουr τσσεριr πλον πρσφατουr τριµηνιαουr πνακεr σκαφν, των
οποων χει απαγορευθε ο αππλουr, που δηµοσιεονται απ το µνηµνιο συννενησηr για τον λεγχο των
πλοων απ το κρτοr του λιµνα [οδηγα 95/21/ΕΚ του Συµβουλου (ΕΕ L 157 τηr 7. 7. 1995, σ. 1)].
(9) Σε περπτωση προµθειαr αποκλειστικr δι χερσααr οδο, εφαρµζεται το ρθρο 7 παργραφοr 7 στοιχεο ε)
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 2519/97 (ΕΕ L 346 τηr 17. 12. 1997, σ. 23).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 287/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 8ηr Vεβρουαρου 1999
για καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν κατ την εισαγωγ για τον καθορισµ τηr τιµr
εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

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

ρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπ τιµr κατ την εισαγωγ που αναφρονται
στο ρθρο 4 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορζονται πωr αναγρφονται στον πνακα που εµφανεται στο
παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 9 Vεβρουαρου
1999.

Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 8 Vεβρουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L

337 τηr 24. 12. 1994, σ. 66.
198 τηr 15. 7. 1998, σ. 4.
387 τηr 31. 12. 1992, σ. 1.
22 τηr 31. 1. 1995, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο τηr Επιτροπr, τηr 8ηr Vεβρουαρου 1999, για τον καθορισµ των κατ’ αποκοπ τιµν
κατ την εισαγωγ για τον καθορισµ τιµν εισδου ορισµνων οπωροκηπευτικν
(σε EUR/100 χιλιγραµµα)
Κωδικr ΣΟ

Κωδικr τρτηr χραr (1)

Κατ’ αποκοπ τιµ
κατ την εισαγωγ

0702 00 00

052
204
999
052
068
999
220
999
052
204
999
052
204
212
600
624
999
204
624
999

75,7
46,4
61,0
118,3
116,3
117,3
205,2
205,2
143,2
149,5
146,3
31,2
42,6
39,7
44,4
51,0
41,8
73,2
82,3
77,8

052
204
464
600
624
999
052
600
999
039
060
400
404
728
999
052
388
400
512
624
999

57,6
64,8
94,1
66,2
87,3
74,0
52,8
72,7
62,7
76,4
49,2
82,2
84,1
78,5
74,1
140,6
104,0
75,7
71,8
52,8
89,0

0707 00 05

0709 10 00
0709 90 70

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

0805 30 10

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50

(1) Ονοµατολογα των χωρν που καθορζεται απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2317/97 τηr Επιτροπr (ΕΕ L 321 τηr 22. 11.
1997, σ. 19). Ο κωδικr «999» αντιπροσωπεει «λλεr καταγωγr».
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ΙΙ
(Πρξειr για την ισχ των οποων δεν απαιτεται δηµοσευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 29ηr Ιανουαρου 1999
σχετικ µε την αναστολ των αγορν βουτρου σε ορισµνα κρτη µλη
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1999) 265]
(1999/118/ΕΚ)
Ηνωµνο Βασλειο και την Οµοσπονδιακ ∆ηµοκρατα τηr
Γερµαναr, σε µια περιοχ·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τι η απφαση 1999/72/ΕΚ τηr Επιτροπr (6) προβλπει την
αναστολ των εν λγω αγορν σε ορισµνα κρτη µλη·
τι, απ τιr πληροφορεr σχετικ µε τιr τιµr τηr αγορr,
προκπτει τι ο ροr που προβλπεται στο ρθρο 1 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 1547/87 δεν πληροται πλον στην Ιρλανδα και την Ισπανα· τι κρνεται κατ
συνπεια, απαρατητη η αναπροσαρµογ του καταλγου
των κρατν µελν στα οποα εφαρµζεται η εν λγω αναστολ·
τι τα µτρα που προβλπονται στην παροσα απφαση
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
γλακτοr και γαλακτοκοµικν προϊντων,

Εκτιµνταr:
τι, δυνµει του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 777/87 του Συµβουλου (3), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την πρξη
προσχρησηr τηr Αυστραr, τηr Vινλανδαr και τηr Σουηδαr, καθορστηκε υπ ποεr συνθκεr εναι δυνατν να
αναστλλονται και στη συνχεια να επαναφρονται οι αγορr βουτρου και αποκορυφωµνου γλακτοr σε σκνη και,
σε περπτωση αναστολr, τα εναλλακτικ µτρα που εναι
δυνατν να λαµβνονται·
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 1547/87 τηr Επιτροπr ( ),
πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ)
αριθ. 1802/95 (5), καθρισε τα κριτρια µε βση τα οποα
καθορζονται και αναστλλονται οι αγορr βουτρου µε
διαγωνισµ σε να κρτοr µλοr , σον αφορ το

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1

4

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

L
L
L
L
L

148 τηr 28. 6. 1968, σ. 13.
206 τηr 16. 8. 1996, σ. 21.
78 τηr 20. 3. 1987, σ. 10.
144 τηr 4. 6. 1987, σ. 12.
174 τηr 26. 7. 1995, σ. 27.

Οι αγορr βουτρου µε διαγωνισµ που προβλπονται στο
ρθρο 1 παργραφοr 3 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 777/87
αναστλλονται στο Βλγιο, στη ∆ανα, στη Γερµανα, στην
Ελλδα, στη Γαλλα, στην Ιταλα, στο Λουξεµβοργο, στιr
Κτω Χρεr, στην Αυστρα, στην Πορτογαλα, στη Σουηδα, στη Vινλανδα, στη Μεγλη Βρετανα και στη Βρειο
Ιρλανδα.
(6) ΕΕ L 22 τηr 29. 1. 1999, σ. 74.
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ρθρο 2

Η απφαση 1999/72/ΕΚ καταργεται.
ρθρο 3
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 29 Ιανουαρου 1999.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

9. 2. 1999

