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' Αριθ. N 94/ 1

370R0727

28.4.70

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ . 727/70 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης 'Απριλίου 1970
περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως άγοράς στόν τομέα του ακατέργαστου καπνού

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη :
τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος, καί ιδίως τά άρθρα 42 καί 43,

τήν πρόταση της ' Επιτροπής,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως^),
τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής ' Επιτρο

πής( 2),
Εκτιμώντας:

ότι ή λειτουργία καί ή άνάπτυξη τής κοινής αγοράς
πρέπει νά συνδυασθεί μέ τήν θέσπιση κοινής γεωργι

κής πολιτικής καί ότι αύτή πρέπει νά περιλαμβάνει
ιδίως κοινή οργάνωση τών άγορών ικανή νά λαμβάνει
διάφορες μορφές άνάλογα μέ τά προϊόντα·

ότι ή κοινοτική παραγωγή άκατέργαστου καπνού πα
ρουσιάζει όλως ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τήν οικονο
μία ορισμένων περιοχών τής Κοινότητος· ότι γιά ορι
σμένους παραγωγούς αύτών τών περιοχών, ή παραγωγή
αύτή άντιπροσωπεύει τό μεγαλύτερο τμήμα τού ει
σοδήματος τους·

ότι γιά τά 90% περίπου τής κοινοτικής παραγωγής, οί
παραγωγοί άπολαμβάνουν έπί τού παρόντος, στό πλαί
σιο τών εθνικών οργανώσεων άγοράς, εγγυήσεως δια
θέσεως τής συγκομιδής τους σέ τιμές ικανές νά τούς
εξασφαλίσουν δίκαιο εισόδημαότι ή εφαρμογή τοϋ κοινού δασμολογίου προελεύσεως
τρίτων χωρών, δέν δύναται νά καλύψει γιά τό μεγαλύ
τερο μέρος τής κοινοτικής παραγωγής, τήν διαφορά
πού ύφίσταται μεταξύ τής τιμής κόστους τής παραγω
γής αύτής καί τών τιμών τής διεθνούς άγοράς·
ότι κατά συνέπεια, είναι σκόπιμη ή θέσπιση κοινών

διατάξεων ικανών νά εξασφαλίσουν στούς παραγωγούς
τής Κοινότητος, όσον άφορα τήν άπασχόληση καί τό
βιοτικό έπίπεδο , έγγυήσεις ισοδύναμες μέ εκείνες πού

C) ΕΕ άριθ. A 97 τής 28.7.69, σ. 52.
(2) ΕΕ άριθ. A 21 τής 20.2.60, σ. 1 .

έξασφαλίζουν στό πλαίσιο των εθνικών οργανώσεων
άγορών

ότι οί στόχοι "αυτοί δύνανται νά επιτευχθούν μέσω ένός
καθεστώτος παρεμβάσεως βασιζομένου σέ ένα σύ
στημα τιμών στόχου καί παρεμβάσεως πού περιλαμβά
νει τήν υποχρέωση άγοράς στήν τιμή παρεμβάσεως καί
τήν χορήγηση πριμοδοτήσεων σέ έκείνους οί όποιοι
άγοράζουν καπνό σέ φύλλα άπ ' εύθείας άπό τούς κοινο
τικούς παραγωγούς· ότι τό καθεστώς αύτό πρέπει νά
εφαρμοσθεί κατά τρόπο ώστε νά ενθαρρύνεται ή βελ
τίωση τής ποιότητος καί ή προσαρμογή τής παραγω
γής, ιδίως πρός τήν κατεύθυνση μετατροπής τών καλ
λιεργειών πρός ποικιλίες πού έχουν μεγαλύτερη ζή
τηση ή είναι περισσότερο άνταγωνιστικές·
ότι γιά τόν σκοπό αύτό , ή τιμή στόχου πρέπει νά καθο
ρίζεται ετησίως λαμβανομένου υπόψη του προσανατο
λισμού πού θά πρέπει νά δοθεί στήν παραγωγή , σέ
επίπεδο πού προϋποθέτει τήν ορθολογική διαχείριση
καί οικονομική βιωσιμότητα τών έπιχειρήσεων, ώστε
ή άμοιβή τοϋ παραγωγού νά είναι επαρκής· ότι ή τιμή
παρεμβάσεως, πού καθορίζεται σέ κατώτερο έπίπεδο
τής τιμής στόχου πρέπει νά αντιπροσωπεύει τήν έλά
χιστη τιμή στήν όποία οί παραγωγοί διαθέτουν τά
προϊόντα τους· ότι, έκ του γεγονότος αύτού, οί οργανι
σμοί παρεμβάσεως πρέπει νά υποχρεούνται νά άγορά
ζουν τόν καπνό πού τούς προσφέρεται άπό τούς παρα
γωγούς στήν τιμή παρεμβάσεως·
ότι έπί πλέον, γιά νά διασφαλισθεί ή έλεύθερη σύναψη
συμβάσεων στήν άγορά τών προϊόντων αυτών καί γιά
νά έπιτραπεΐ στούς παραγωγούς νά επιτύχουν τιμή
άνώτερη εκείνης ή όποία τούς εξασφαλίζεται άπό τίς
αγορές στήν τιμή παρεμβάσεως είναι άναγκαΐο νά εν
θαρρυνθούν οί άγορές πού πραγματοποιούνται άπ' εύ

θείας άπό τούς παραγωγούς σέ τιμή στήν παραγωγή
πού προσεγγίζει όσο τό δυνατό περισσότερο τήν τιμή
στόχου·

ότι γιά τό σκοπό αύτό , πρέπει νά χορηγείται πριμοδό
τηση σέ έκείνους οί όποιοι άγοράζουν άπ ' εύθείας άπό
τόν παραγωγό* ότι ή πριμοδότηση αύτή πρέπει νά επι
τρέπει τήν ύπό κανονικές συνθήκες άνταγωνισμού διά
θεση του κοινοτικού καπνού πού άγοράζεται κατ' αύτό
τόν τρόπο·

ότι
καί
νοι
τής

πρέπει νά έπεκταθει ή χορήγηση πριμοδοτήσεως
στούς παραγωγούς οί όποιοι πραγματοποιούν μό
τους τήν έμπορική επεξεργασία καί συσκευασία
συγκομιδής τους·

86

Επίσημη ' Εφημερίδα των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων

ότι ή διάθεση τών κατεχομένων άπό τούς οργανισμούς
παρεμβάσεως καπνών πρέπει νά οργανωθεί κατά τρόπο
ώστε νά άποφεύγεται κάθε διαταραχή τής άγοράς καί
νά εξασφαλίζεται γιά όλους τούς άγοραστές ή ίσότης
προσβάσεως σέ αυτή·
ότι τά σχεδιαζόμενα στόν τομέα τής τιμής καί τής
παρεμβάσεως μέτρα έπιτρέπουν τήν πρόβλεψη καθε
στώτος εισαγωγής πού δεν περιλαμβάνει άλλα μέτρα
εκτός άπό τήν έφαρμογή τοϋ κοινού δασμολογίου- ότι
αύτό έφαρμόζεται αύτομάτως δυνάμει τής συνθήκης
άπό 1ης ' Ιανουαρίου 1970*

οτι για νά εξασφαλισθεί ισόρροπη ανάπτυξη της παρα
γωγής σέ σχέση μέ τίς άνάγκες τής Κοινότητος, είναι
ανάγκη νά τεθεί σέ έφαρμογή ενας μηχανισμός επι
βλέψεως τής άναπτύξεως αύτής· ότι σέ περίπτωση κατά
τήν όποία ή άνάπτυξη αυτή οδηγούσε σέ ύπέρβαση
ορισμένων ορίων , τόσο ώς πρός τίς αναλαμβανόμενες
άπό τούς οργανισμούς παρεμβάσεως ποσότητες όσο
καί ώς πρός τόν όγκο τής παραγωγής, θά επρεπε νά
λαμβάνονται τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν εξάλειψη
των παραγόντων τής διαταράξεως τής ισορροπίας· ότι
θά είναι δυνατό νά άποφασίζονται προγράμματα ένι
σχύσεων ύπέρ των παραγωγών οί όποιοι θίγονται άπό
τά εν λόγω μέτραότι πρέπει νά προβλεφθεί ή χρηματοδοτική ευθύνη τής
Κοινότητος γιά τίς δαπάνες στίς όποιες ύποβάλλονται
τά Κράτη μέλη συνεπεία των ύποχρεώσεων πού άπορ
ρέουν άπό τήν έφαρμογή του παρόντος κανονισμού ,
σύμφωνα μέ τίς κανονιστικές διατάξεις πού άφοροϋν
τήν χρηματοδότηση τής κοινής γεωργικής πολιτικής·

ότι τό σύνολο τών μέτρων αυτών επιτρέπει νά παύσει
νά έφαρμόζεται κάθε ποσοτικός περιορισμός στά
εξωτερικά σύνορα τής Κοινότητος- ότι εν τούτοις, δύ
ναται ό μηχανισμός αύτός νά αποδειχθεί σέ έξαιρετικές
περιπτώσεις άνεπαρκής- ότι γιά νά μή άφεθεΐ σέ αύτές
τίς περιπτώσεις ή κοινοτική άγορά χωρίς προστασία
κατά τών διαταραχών πού ύπάρχει κίνδυνος νά προκύ
ψουν, όταν τά έμπόδια κατά τήν εισαγωγή τά όποια
υπήρχαν προηγουμένως θά έχουν έξαλειφθεΐ, πρέπει νά
επιτραπεί στήν Κοινότητα νά λαμβάνει ταχέως όλα τά
άναγκαϊα μέτρα-

ότι ή κοινή οργάνωση άγοράς στόν τομέα τοϋ άκατέρ
γαστου καπνού πρέπει νά λαμβάνει ύπόψη , παράλληλα
καί μέ τόν κατάλληλο τρόπο, τούς προβλεπόμενους
στά άρθρα 39 καί 110 τής συνθήκης στόχους*

ότι γιά νά έπιτραπεϊ ή συμμετοχή τής Κοινότητος στό
διεθνές εμπόριο του άκατέργαστου καπνού, πρέπει νά
προβλεφθεί ή καταβολή επιστροφής κατά τήν
εξαγωγή -

ότι πρός διευκόλυνση τής εφαρμογής τών σχεδιαζομέ
νων διατάξεων, πρέπει νά προβλεφθεί μία διαδικασία
πού νά καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ τών Κρα
τών μελών καί τής ' Επιτροπής στό πλαίσιο μίας Επι
τροπής Διαχειρίσεως,

ότι, άπό 1ης 'Ιανουαρίου 1970, στό έσωτερικό εμπόριο
τής Κοινότητος άπαγορεύεται αύτομάτως δυνάμει τών
διατάξεων τής συνθήκης ή είσπραξη κάθε δασμού ή
φορολογικής επιβαρύνσεως ισοδυνάμου αποτελέσμα
τος καί ή έφαρμογή κάθε ποσοτικού περιορισμού ή
μέτρου ισοδυνάμου άποτελέσματος· ότι επί πλέον, ή
δημιουργία κοινής οργανώσεως άγοράς στόν τομέα του
άκατέργαστου καπνού περιλαμβάνει τήν κατάργηση
κάθε φορολογικής επιβαρύνσεως ισοδυνάμου πρός δα
σμό άποτελέσματος καί κάθε ποσοτικού περιορισμού ή
μέτρου ισοδυνάμου άποτελέσματος, τά όποϊα άποτε
λούσαν άναπόσπαστο τμήμα μίας έθνικής οργανώσεως
άγοράς στόν τομέα αύτό" ότι τελικά άποκλείεται αύτο
μάτως άπό 1ης ' Ιανουαρίου 1970, ή προσφυγή στό άρ
θρο 44 τής συνθήκης λόγω τής μή ύπάρξεως έλαχίστης
τιμής τήν 31η Δεκεμβρίου 1969*

ότι ή άποτελεσματικότης του συνόλου τών μέτρων τά
όποια διέπουν τήν κοινή οργάνωση άγοράς τού άκα
τέργαστου καπνού θά ετίθετο σέ κίνδυνο μέ τήν χορή
γηση ορισμένων ένισχύσεων έκ μέρους τών Κρατών

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Δημιουργείται κοινή οργάνωση αγοράς στόν τομέα τού
άκατέργαστου καπνού . Ή οργάνωση αύτή περιλαμβά
νει καθεστώς τιμών καί συναλλαγών καί διέπει τά άκα
τέργαστα ή μή βιομηχανοποιημένα καπνά καί τά
άπορρίμματα καπνού, τής κλάσεως 24.01 του κοινού
δασμολογίου .
ΤΙΤΛΟΣ I

Καθεστώς τιμών
Αρθρο 2

μελών- ότι πρέπει νά εφαρμοσθούν στόν τομέα τού
άκατέργαστου καπνού οί διατάξεις τής συνθήκης πού
έπιτρέπουν τήν εκτίμηση τών ένισχύσεων πού χορη
γούνται άπό τά Κράτη μέλη καί τήν άπαγόρευση εκεί
νων οί όποιες είναι άσυμβίβαστες μέ τήν κοινή άγορά-

1 . Γιά τόν καπνό σέ φύλλα στό στάδιο τής παραγωγής
καθορίζονται ετησίως γιά τήν Κοινότητα τιμές στόχου
καί τιμές παρεμβάσεως γιά τήν συγκομιδή του επόμε
νου ήμερολογιακού έτους .

ότι τό σύνολο τών προβλεπομένων κοινοτικών μέτρων
προσφέρει στούς παραγωγούς τίς άναγκαΐες έγγυήσεις
καί ώς έκ τούτου, καθίσταται δυνατόν νά προβλεφθεί ή
κατάργηση τών έθνικών μέτρων σχετικά μέ τήν καλ
λιέργεια καί τήν εμπορία τού άκατέργαστου καπνού -

2. Ή τιμή στόχου καθορίζεται, βάσει τής τιμής στό
χου πού ισχύει γιά τήν προηγούμενη συγκομιδή , σέ
έπίπεδο γιά τόν καθορισμό τού οποίου λαμβάνεται
ύπόψη ή άνάγκη προωθήσεως εξειδικεύσεως σύμφωνα
μέ τίς οικονομικές διαρθρώσεις καί τίς φυσικές συνθή
κες τής κοινοτικής παραγωγής καί τό όποιο προϋποθέ
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τει τήν ορθολογική διαχείριση καί οικονομική βιωσι
μότητα των επιχειρήσεων, τό όποιο ταυτόχρονα συμ
βάλλει στή βελτίωση τής ποιότητος καί εξασφαλίζει
ενα δίκαιο εισόδημα στούς παραγωγούς.
Ή τιμή παρεμβάσεως καθορίζεται σέ έπίπεδο ϊσο πρός
90% του επιπέδου τής άντιστοίχου τιμής στόχου .
3 . Οί τιμές στόχου καί οί τιμές παρεμβάσεως καθορί
ζονται:
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3 . Οί λεπτομέρειες εφαρμογής του παροντος άρθρου
καί ιδίως έκεινες πού προβλέπουν τά διοικητικά μέσα
ελέγχου καθορίζονται κατά τήν προβλεπόμενη στό άρ
θρο 17 διαδικασία.

Οί λεπτομέρειες αύτές καθορίζουν τίς ρήτρες πού πρέ
πει ύποχρεωτικά νά περιέχονται στίς συμβάσεις, ιδίως
τήν μνεία της καταβλητέας τιμής στόν παραγωγό καί
τό ποσό τής πριμοδοτήσεως γιά τό όποιο παρέχει δι
καίωμα ή σύμβαση .

α) γιά τόν καπνό σέ φύλλα πού δέν ύπέστη άκόμη
εργασίες εμπορικής έπεξεργασίας καί συσκευασίας·
β) γιά κάθε μία άπό τίς ποικιλίες τής κοινοτικής παρα

Άρθρο 4

γωγής·

γ) καί γιά τήν ποιότητα άναφοράς κάθε ποικιλίας
προσδιοριζομένης ώς πρός τά χαρακτηριστικά της
καί επαρκώς άντιπροσωπευτικής τής ποιότητος
μιας κανονικής συγκομιδής .
4 . Ώς ποικιλίες καπνού τής κοινοτικής παραγωγής
νοούνται οί τύποι οί διαφοροποιούμενοι βάσει τών βο
τανικών τους χαρακτηριστικών χωρίς νά αποκλείεται ό
υπολογισμός, όπου είναι άναγκαΐο , τών παραλλαγών
τών τύπων αυτών υπό τήν επίδραση οικολογικών παρα
γόντων .

1 . H πριμοδότηση , ή όποία πρέπει νά εξασφαλίζει
τήν πραγματοποίηση τής τιμής στόχου καί τήν διά
θεση του παραγομένου καπνοϋ έντός τής Κοινότητος,
καθορίζεται σέ ποσό τό όποιο γιά κάθε ποικιλία, άπο
τελεϊται :

α) άπό ένα στοιχείο πού καθορίζεται λαμβανομένου
υπόψη :

ι) τών παρελθουσών καί προβλεπομένων δυνατο
τήτων διαθέσεως τών καπνών αύτών, ύπό κανο
νικούς όρους ανταγωνισμού, στήν άγορά τής
Κοινότητος,
ιι) τής έπιδράσεως τής έξελίξεως τών τιμών τών
εισαγομένων καπνών προελεύσεως τρίτων χω
ρών, έφ' όσον καί κατά τό μέτρο πού τά καπνά
αύτά ύποκαθιστοϋν καί άνταγωνίζονται τά κα
πνά πού παράγονται έντός τής Κοινότητος·

5 . Πρό τής 1ης Αυγούστου κάθε έτους, οί τιμές πού
άναφέρονται στό παρόν άρθρο καί οί ποιότητες άνα
φοράς πού άντιστοιχούν σ' αύτές, καθορίζονται σύμ
φωνα μέ τήν διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 43
παράγραφος 2 τής συνθήκης .

Άρθρο 3
1 . Χορηγείται πριμοδότηση σέ φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, πού άγοράζουν καπνό σέ φύλλα άπ' εύθείας
άπό τούς παραγωγούς τής Κοινότητος .

Ή πριμοδότηση χορηγείται μόνον στούς άγοραστές:
ι) οί όποιοι έχουν συνάψει μέ τούς παραγωγούς συμ
βάσεις καθοριζόμενες σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής
παραγράφου 3 ή έχουν άγοράσει τόν καπνό σέ
φύλλα σέ πώληση διά πλειστηριασμού ,

ιι) οί όποιοι έχουν ύποβάλλει τό προϊόν πού άγορά
θηκε κατ' αύτό τόν τρόπο σέ έργασίες έμπορικής
έπεξεργασίας καί συσκευασίας έν όψει τής πωλή
σεώς του γιά νά χρησιμοποιηθεί στήν κατασκευή
βιομηχανοποιημένων προϊόντων ή γιά εξαγωγή σέ
τρίτες χώρες,

ή οί όποιοι έχουν άναλάβει τήν ύποχρέωση μετά
τήν εμπορική έπεξεργασία καί συσκευασία νά χρη
σιμοποιήσουν τό προϊόν πού άγοράσθηκε κατ' αύτό
τόν τρόπο στήν κατασκευή βιομηχανοποιημένων
προϊόντων ή νά τό έξάγουν σέ τρίτες χώρες .
2 . Κατά παρέκκλιση τής παραγράφου 1 δεύτερο έδά
φιο , ή πριμοδότηση χορηγείται σέ μεμονωμένους
παραγωγούς ή ένώσεις παραγωγών, οί όποιοι ύποβάλ
λουν τό δικό τους καπνό σέ φύλλα σέ έργασίες έμπορι
κής έπεξεργασίας καί συσκευασίας έφ' όσον τά
προϊόντα τους πωλήθηκαν γιά νά χρησιμοποιηθούν
στήν κατασκευή βιομηχανοποιημένων προϊόντων ή
γιά εξαγωγή σέ τρίτες χώρες.

β) άπό ενα κατ' άποκοπή στοιχείο πού επιτρέπει νά
έξασφαλίζεται μέ τούς καλύτερους όρους ή εγγύηση
τιμής καί εισοδήματος καθώς καί ή διάθεση του
κοινοτικού καπνοϋ .

2 . Όταν κατά τόν καθορισμό τοϋ ποσοϋ τής πριμοδο
τήσεως λαμβάνονται ύπόψη οί δαπάνες τής εμπορικής
έπεξεργασίας τών καπνών σέ φύλλα σέ δεματοποιη
μένα καπνά, οί δαπάνες αύτές αντιστοιχούν στό κόστος
έπιχειρήσεων εμπορικής έπεξεργασίας καί συσκευα
σίας πού είναι έγκατεστημένες έντός τής Κοινότητος
καί πού έχουν καλή διαχείριση .
3.

Τό ποσό τής πριμοδοτήσεως καθορίζεται :

α) άνά χιλιόγραμμο καπνού σέ φύλλα πού δέν έχει
ύποστεΐ έργασίες εμπορικής έπεξεργασίας καί συ
σκευασίας·
β) γιά κάθε μία άπό τίς ποικιλίες τής κοινοτικής παρα
γωγής καί γιά τήν άντίστοιχη ποιότητα άναφοράς .
Τό ποσό τής πριμοδοτήσεως πού καθορίζεται κατ' αύτό
τόν τρόπο ισχύει γιά όλα τά καπνά τής σχετικής ποικι
λίας. Έν τούτοις, κατά τό μέτρο πού γιά μία δεδομένη
ποικιλία ύπάρχει κίνδυνος ή χορήγηση ϊσου ποσοϋ
πριμοδοτήσεως σέ καπνά διαφορετικών ποιοτήτων τής
ποικιλίας νά παρεμποδίσει τήν καλή λειτουργία τής
κοινής οργανώσεως άγοράς καί τήν ποιοτική προσαρ
μογή τής παραγωγής στίς άνάγκες τής άγοράς, τό ποσό
τής πριμοδοτήσεως δύναται νά καθορίζεται , κατ' έξαί
ρεση , γιά ποιότητες διαφορετικές τής ποιότητος άνα
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φοράς, σέ ποσό ανώτερο ή κατώτερο εκείνου πού
εφαρμόζεται κανονικά στό σύνολο των καπνών της
ποικιλίας.

4 . Πρό της 1ης Νοεμβρίου κάθε ετος, τό Συμβούλιο
προτάσει της ' Επιτροπής, κατά τήν διαδικασία του άρ
θρου 43 παράγραφος 2 τής συνθήκης, καθορίζει κατά
ποικιλία τό ποσό τής πριμοδοτήσεως, πού θά ισχύσει
γιά τήν συγκομιδή του επόμενου ήμερολογιακοϋ έτους .

"Αρθρο 5

1 . Οι οργανισμοί παρεμβάσεως πού ορίζονται άπό τά
Κράτη μέλη , ύποχρεοΰνται νά άγοράζουν ύπό τούς
όρους πού καθορίζονται στό παρόν άρθρο , τόν καπνό
σέ φύλλα πού συγκομίζεται εντός τής Κοινότητος καί
τούς προσφέρεται, εφ' όσον ό καπνός αυτός δέν εχει
άποτελέσει άντικείμενο τών άγορών πού άναφέρονται
στό άρθρο 3 .

2 . Ύπό τούς όρους τούς θεσπιζομένους κατ' έφαρ
μογή τών διατάξεων τών παραγράφων 5 καί 6, οί οργα
νισμοί παρεμβάσεως άγοράζουν καπνό τής ποιότητος
άναφοράς στήν τιμή παρεμβάσεως πού προσαρμόζεται
κατά περίπτωση , μέ τήν έφαρμογή τής κλίμακος προ
σαυξήσεων καί μειώσεων, πού προβλέπεται στήν
παράγραφο 3 .
3 . Γιά κάθε ποικιλία καθορίζεται κλίμακα προσαυ
ξήσεων καί μειώσεων, ή όποία έπιτρέπει τήν προσαρ
μογή τής τιμής παρεμβάσεως κατά τήν προσφορά
προϊόντων τών όποιων ή ποιότης δέν άνταποκρίνεται
στήν ποιότητα άναφοράς . Ή κλίμακα αύτή καθορίζε
ται βάσει τής έμπορικής πρακτικής καί άντικειμενικών
κριτηρίων.
4 . Οί οργανισμοί παρεμβάσεως υποχρεούνται v' άγο
ράζουν μόνο τίς μερίδες καπνοΰ σέ φύλλα πού άνταπο
κρίνονται τουλάχιστον στά έλάχιστα ποιοτικά χαρα
κτηριστικά πού έλήφθησαν ύπόψη γιά τόν καθορισμό
τής κλίμακος τής άναφερομένης στήν παράγραφο 3 .
5 . Τό Συμβούλιο , προτάσει τής ' Επιτροπής, κατά τήν
διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 43 παράγραφος
2 τής συνθήκης, θεσπίζει τούς γενικούς κανόνες οί
όποιοι διέπουν τήν άγορά τοϋ καπνού σέ φύλλα άπό
τούς οργανισμούς παρεμβάσεως .

μισθει εντός τής Κοινότητος καί εχει υποστεί εμπο
ρική έπεξεργασία καί συσκευασία .

2 . Γιά μία καθορισμένη ποικιλία, ή παράγωγος τιμή
παρεμβάσεως ισούται πρός τήν τιμή παρεμβάσεως πού
καθορίζεται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις του άρθρου 2 γιά
τόν καπνό σέ φύλλα τής έν λόγω ποικιλίας, προσηυξη
μένη κατά τά έξοδα τής έμπορικής επεξεργασίας καί
συσκευασίας, σέ δεματοποιημένα καπνά, των κοινοτι-,
κών καπνών σέ φύλλα. Οί δαπάνες αύτές άντιστοιχοϋν
στό κόστος έπιχειρήσεων έμπορικής έπεξεργασίας καί
συσκευασίας πού είναι εγκατεστημένες εντός τής Κοι
νότητος καί πού έχουν καλή διαχείριση .
3 . Ή παράγωγος τιμή παρεμβάσεως καθορίζεται :
α) γιά τόν δεματοποιημένο καπνό πού προέρχεται άπό
τήν εμπορική έπεξεργασία καί συσκευασία καπνού
σέ φύλλα τής κοινοτικής συγκομιδής του έπομένου
ήμερολογιακοΰ έτους·

β) κατά ποικιλία κοινοτικής παραγωγής·
γ) γιά μία ποιότητα αναφοράς πού άντιστοιχεϊ στήν
μέση ποιότητα του δεματοποιημένου καπνοΰ πού
προέρχεται άπό τήν έμπορική έπεξεργασία καί συ
σκευασία τοϋ καπνού σέ φύλλα ποιότητος αναφο
ράς γιά τήν όποία εχει καθορισθεί ή τιμή στόχου
τής ϊδιας ποικιλίας .

4 . Οί παραγωγοί καπνού καί οί ένώσεις τών παραγω
γών δύνανται νά ζητήσουν παρέμβαση μόνο γιά τά
δεματοποιημένα καπνά, γιά τά όποια δέν εχει χορηγη
θεί πριμοδότηση .
"Αν προσφέρονται άπό φυσικά ή νομικά πρόσω
πα, πλήν τών παραγωγών καί τών ένώσεων τών παραγω
γών δεματοποιημένα καπνά στήν παρέμβαση , τά πρό
σωπα αυτά πρέπει νά άποδείξουν ότι δέν εχει χορηγη
θεί πριμοδότηση γιά τά καπνά αυτά καί δτι ή καταβλη
θείσα τιμή στούς παραγωγούς καί τίς ενώσεις τών
παραγωγών εϊναι τουλάχιστον ιση πρός τήν τιμή πα
ρεμβάσεως γιά τόν καπνό σέ φύλλα .

5. Μέ τήν επιφύλαξη τών διάταξεων τής παραγράφου
4, οί οργανισμοί παρεμβάσεως πού ορίζονται άπό τά
Κράτη μέλη , υποχρεούνται νά άγοράζουν τά δεματο
ποιημένα καπνά πού τούς προσφέρονται, τών ποικι

λιών γιά τίς όποιες εχει καθορισθεί παράγωγος τιμή
παρεμβάσεως .

6 . Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τοϋ παρόντος άρθρου,
ιδίως ό καθορισμός τών κλιμάκων προσαυξήσεων καί
μειώσεων καί οί διαδικασίες καί οί όροι ύπό τούς
όποιους άναλαμβάνουν τόν καπνό οί οργανισμοί πα
ρεμβάσεως, θεσπίζονται κατά τήν προβλεπόμενη στό
άρθρο 17 διαδικασία .

"Αρθρο 6

1 . Παραγωγοί τιμές παρεμβάσεως δύνανται νά καθο
ρίζονται γιά τόν δεματοποιημένο καπνό ό όποιος
προέρχεται άπό τόν καπνό σέ φύλλα πού εχει συγκο

6. Ύπό τούς όρους τούς θεσπιζομένους κατ' έφαρ
μογή τών διατάξεων τών παραγράφων 8 καί 9, οί οργα
νισμοί παρεμβάσεις άγοράζουν καπνό τής ποιότητος
αναφοράς στήν παράγωγο τιμή παρεμβάσεως πού προ
σαρμόζεται κατά περίπτωση , μέ τήν έφαρμογή τής κλί
μακος προσαυξήσεων καί μειώσεων πού προβλέπεται
στήν παράγραφο 7 .
7 . Γιά κάθε ποικιλία καθορίζεται κλίμακα προσαυ
ξήσεων καί μειώσεων ή όποία επιτρέπει τήν προσαρ
μογή τής τιμής παρεμβάσεως κατά τήν προσφορά
προϊόντων τών όποιων ή ποιότης δέν άνταποκρίνεται
πρός τήν ποιότητα άναφοράς . Ή κλίμακα αυτή καθο
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ριζεται βάσει τής έμπορικής πρακτικής καί αντικειμε
νικών κριτηρίων.

ΤΙΤΛΟΣ II

8 . Πρό τής 1ης Αυγούστου κάθε έτους, οί τιμές πού
άναφέρονται στό παρόν άρθρο καί οί ποιότητες άνα
φοράς πού αντιστοιχούν σ' αυτές, καθορίζονται σύμ
φωνα μέ τήν διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 43
παράγραφος 2 τής συνθήκης.

Καθεστώς συναλλαγών μέ τρίτες χώρες

9 . Τό Συμβούλιο , προτάσει τής Επιτροπής κατά τήν
διαδικασία του άρθρου 43 παράγραφος 2 τής συνθήκης,

θεσπίζει τούς γενικούς κανόνες πού διέπουν τήν άγορά
του δεματοποιημένου καπνοΰ άπό τούς όργανισμούς
παρεμβάσεως .
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Άρθρο 8

Πλήν αντιθέτων διαταξεων τοΰ παρόντος κανονισμού ή
παρεκκλίσεως άπό αυτές θεσπιζομένης άπό τό Συμβού
λιο προτάσει τής ' Επιτροπής κατά τήν διαδικασία τοΰ
άρθρου 43 παράγραφος 2 τής συνθήκης, άπαγορεύονται
στίς συναλλαγές μέ τρίτες χώρες:

ά) ή είσπραξη κάθε φορολογικής επιβαρύνσεως ισο
10. Οί λεπτομέρειες εφαρμογής τοΰ παρόντος άρθρου
καί ιδίως ό καθορισμός τών κλιμάκων προσαυξήσεων
καί μειώσεων, οί διαδικασίες καί όροι ύπό τούς
οποίους άναλαμβάνουν τόν καπνό οί οργανισμοί πα
ρεμβάσεως καί οί λεπτομέρειες σχετικά μέ τόν έλεγχο
τής καταγωγής τών προσφερομένων στήν παρέμβαση
προϊόντων , καθορίζονται κατά τήν διαδικασία πού
προβλέπεται στό άρθρο 17 .

*Αρθρο 7

1 . Οί οργανισμοί παρεμβάσεως προβαίνουν στίς ερ
γασίες τής έμπορικής επεξεργασίας καί συσκευασίας
τών καπνών σέ φύλλα, πού άγόρασαν σύμφωνα μέ τίς
διατάξεις τοΰ άρθρου 5 .

Ύπό τούς όρους πού θεσπίζονται κατ' έφαρμογή τών

παραγράφων 3 καί 4 δύνανται νά συνάπτουν συμβάσεις
έμπορικής έπεξεργασίας καί συσκευασίας καθώς καί
συμβάσεις άποθεματοποιήσεως.
2 . Ή διάθεση τών καπνών πού άγοράζονται άπό τούς
οργανισμούς παρεμβάσεως σύμφωνα μέ τίς διατάξεις
τών άρθρων 5 καί 6 πραγματοποιείται ε'ίτε μέ δημόσιο
πλειστηριασμό εϊτε μέ διαγωνισμό .
Διενεργείται κατά τρόπο ώστε νά άποφεύγεται οποια
δήποτε διαταραχή τής άγοράς καί νά έξασφαλίζεται
ισότης προσβάσεως στά έμπορεύματα, ώς καί ισότης
μεταχειρίσεως τών αγοραστών .

Ή έπαναφορά αυτή στήν άγορά δέν πρέπει ιδίως, νά
δυσχεραίνει τή διάθεση τοΰ μεγίστου δυνατοΰ τμήμα
τος τής κοινοτικής συγκομιδής μέσω τοΰ έμπορικοΰ
κυκλώματος ύπό τούς όρους πού προβλέπονται στά
άρθρα 3 καί 4 .
3 . Τό Συμβούλιο, προτάσει τής Επιτροπής κατά τήν
διαδικασία τοΰ άρθρου 43 παράγραφος 2 τής συνθήκης,
θεσπίζει τούς γενικούς κανόνες πού διέπουν τήν διά
θεση τών καπνών πού εύρίσκονται στήν κατοχή τών
οργανισμών παρεμβάσεως.

4 . Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τοΰ παρόντος άρθρου,
ιδίως οί διαδικασίες καί οί όροι πωλήσεως άπό τούς
οργανισμούς παρεμβάσεως, καθορίζονται κατά τήν
διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 17 .

δυνάμου πρός δασμό άποτελέσματος·

θ) ή έφαρμογή παντός ποσοτικού περιορισμοΰ ή μέ
τρου ισοδυνάμου άποτελέσματος .

Αρθρο 9

1 . Κατα τό μέτρο πού είναι αναγκαίο γιά νά καταστεί
δυνατή ή έξαγωγή τών προϊόντων , πού άναφέρονται
στό άρθρο. 1 μέ βάση τίς τιμές τής διεθνοΰς άγοράς, ή
διαφορά μεταξύ τών τιμών αύτών καί τών τιμών έντός
τής Κοινότητος δύναται νά καλυφθεί μέ επιστροφή
κατά τήν έξαγωγή .

' Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, καθοριζομένων κατά
τήν διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 17, τό ποσό
τής επιστροφής, ή όποία δύναται νά διαφοροποιείται
άνάλογα μέ τόν προορισμό , καθορίζεται έντός τών
ορίων τής έπιπτώσεως τοΰ δασμοΰ τοΰ Κοινοΰ Δασμο
λογίου , ύπολογιζομένης μέ βάση τίς μέσες τιμές προ
σφοράς πού έφαρμόζονται στίς τρίτες χώρες.
2. Ή επιστροφή είναι ϊδια γιά όλη τήν Κοινότητα .
Ή καθοριζομένη επιστροφή χορηγείται αιτήσει τοΰ
ενδιαφερομένου .
Ό καθορισμός τών επιστροφών γίνεται περιοδικά κατά
τήν διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 17. Σέ πε

ρίπτωση άνάγκης, ή ' Επιτροπή αιτήσει ενός Κράτους
μέλους ή μέ δική της πρωτοβουλία, δύναται νά τροπο
ποιήσει ενδιαμέσως τίς επιστροφές .
3.

Τό ποσό τής επιστροφής πού εφαρμόζεται κατά

τήν έξαγωγή τών προϊόντων πού άναφέρονται στό άρ
θρο 1 είναι τό ποσό πού ισχύει κατά τήν ήμέρα τής
εξαγωγής .

4 . Τό Συμβούλιο , προτάσει τής Επιτροπής, κατά τήν
διαδικασία τοϋ άρθρου 43 παράγραφος 2 τής συνθήκης,
θεσπίζει τούς γενικούς κανόνες πού άφοροΰν τήν χο
ρήγηση επιστροφών κατά τήν έξαγωγή καί τά κριτήρια
καθορισμοΰ τοΰ ποσοΰ αύτών.

5 . Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τοΰ παρόντος άρθρου
θεσπίζονται κατά τήν διαδικασία πού προβλέπεται στό
άρθρο 17 .
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"Αρθρο 10

Άρθρο 13

1 . "Αν ή αγορά, έντός τής Κοινότητος τών προϊόντων
πού αναφέρονται στό άρθρο 1 ύφίσταται ή άπειλειται
νά υποστεί, συνεπεία τών εισαγωγών ή τών έξαγωγών,
σοβαρές διαταραχές δυνάμενες νά θέσουν σέ κίνδυνο
τούς στόχους τοϋ άρθρου 39 τής συνθήκης, δύνανται νά
εφαρμοσθούν κατάλληλα μέτρα στίς συναλλαγές μέ τίς

1 . Όταν γιά μία ποικιλία ή όμάδα ποικιλιών, οί άνα
ληφθεϊσες άπό τούς οργανισμούς παρεμβάσεως ποσό
τητες, υπερβαίνουν γιά μιά συγκεκριμένη συγκομιδή

τρίτες χώρες, μέχρι νά εκλείψει ή διαταραχή ή ή
απειλή διαταραχής .

Τό Συμβούλιο , προτάσει τής Επιτροπής, κατά τήν δια
δικασία του άρθρου 43 παράγραφος 2 τής συνθήκης,
θεσπίζει τίς λεπτομέρειες εφαρμογής τής παρούσης
παραγράφου καί καθορίζει τίς περιπτώσεις καί τά όρια
έντός τών όποιων τά Κράτη μέλη δύνανται νά λάβουν
συντηρητικά μέτρα .

2 . "Αν παρουσιασθεί ή άναφερόμενη στήν παραγραφο

1 κατάσταση , ή ' Επιτροπή αιτήσει Κράτους μέλους ή
μέ δική της πρωτοβουλία, άποφασίζει τά άναγκαΐα μέ
τρα τά όποια γνωστοποιούνται στά Κράτη μέλη καί
εφαρμόζονται άμέσως . ' Εάν ή ' Επιτροπή έπιληφθει αι
τήσεως Κράτους μέλους, άποφασίζει σχετικά έντός εί
κοσι τεσσάρων ώρών άπό τής λήψεως τής αιτήσεως .
3 . Καθε Κράτος μέλος δύναται νά φέρει ένώπιον τοϋ
Συμβουλίου τά μέτρα πού ελαβε ή ' Επιτροπή έντός
προθεσμίας τριών εργασίμων ήμερών άπό τής άνακοι
νώσεως τών μέτρων . Τό Συμβούλιο συνέρχεται άμελ
λητί . Δύναται κατά τήν διαδικασία τοϋ άρθρου 43
παράγραφος 2 τής συνθήκης, νά τροποποιήσει ή νά
αρει τά σχετικά μέτρα .

ενα ορισμένο ποσοστό τής παραγωγής καί έν πάση
περιπτώσει μία δεδομένη ποσότητα τό Συμβούλιο προ
βαίνει στήν εξέταση τής καταστάσεως βάσει έκθέσεως
πού τοϋ υποβάλλει ή Επιτροπή στό τέλος τής περιό
δου εμπορίας καί τό βραδύτερο τήν 30ή 'Απριλίου του
ήμερολογιακοϋ έτους πού επεται τοϋ έτους τής συγκο
μιδής αυτής .

2 . Τά ποσοστά καί οί ποσότητες πού άναφέρονται
στήν παράγραφο 1 καθορίζονται άπό τό Συμβούλιο πρό
τής 1ης ' Ιουνίου 1970, προτάσει τής ' Επιτροπής κατά
τήν διαδικασία τοϋ άρθρου 43 παράγραφος 2 τής συν
θήκης .
3 . Σέ συνέχεια τής εξετάσεως πού προβλέπεται στήν
παράγραφο 1 , τό Συμβούλιο , πρό τής 1ης Αύγούστου,
προτάσει τής ' Επιτροπής, κατά τήν διαδικασία τοϋ άρ
θρου 43 παράγραφος 2 τής συνθήκης, θεσπίζει τά μέτρα
τά όποια θά ισχύσουν γιά τή συγκομιδή τοϋ έπομένου
ήμερολογιακοϋ έτους καί μέ τά όποια θά καταστεί δυ
νατή ή άποκατάσταση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ

τής παραγωγής καί τής ζητήσεως καί ή μείωση τών
άποθεμάτων.
4 . Σέ περίπτωση πού ό μηχανισμός τοϋ καθεστώτος
τών τιμών δέν άρκεΐ γιά τόν επιθυμητό προσανατολι
σμό τής παραγωγής, τό Συμβούλιο θεσπίζει ειδικά μέ
τρα γιά τίς ποικιλίες γιά τίς όποιες οί δυσκολίες διαθέ
σεως είναι ή βασική αιτία τής καταστάσεως πού άνα
φέρεται στήν παράγραφο 1 .
5 . Τά ειδικά αυτά μέτρα δύνανται ίδίως νά περιλαμ
βάνουν γιά κάθε μία άπό αύτές τίς ποικιλίες :

ΤΙΤΛΟΣ III

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 11

Μέ τήν έπιφύλαξη άντιθέτων διατάξεων τοϋ παρόντος
κανονισμοϋ τά άρθρα 92, 93 καί 94 τής συνθήκης έφαρ
μόζονται στήν παραγωγή καί στήν έμπορία τών
προϊόντων πού άναφέρονται στό άρθρο 1 .

Άρθρο 12

Είναι άσυμβίβαστες μέ τήν έφαρμογή τοϋ παρόντος
κανονισμοϋ οί διατάξεις πού παρέχουν σέ ορισμένα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή μόνο στούς υπηκόους ένός
Κράτους μέλους τό άποκλειστικό δικαίωμα τής καλ
λιέργειας τοϋ καπνοϋ , τής ύποθολής του σέ διάφορες
έργασίες έμπορικής έπεξεργασίας συμπεριλαμβανομέ
νης τής ζυμώσεως, τής εμπορίας καί ίδίως τής σποράς,
μεταφυτεύσεως, συγκομιδής, συσκευασίας, μεταφοράς,
άποθηκεύσεως, πωλήσεως ή άγοράς, έφ' όσον πρόκει
ται περί τών προϊόντων πού άναφέρονται στό άρθρο 1 .

— τήν μείωση τοϋ επιπέδου τής τιμής παρεμβάσεως,
— τόν αποκλεισμό έν όλω ή έν μέρει τών ποιοτήτων
καπνοϋ τής ποικιλίας αυτής άπό τίς άγορές παρεμ
βάσεως .
6 . Σέ περίπτωση πού ή κοινοτική παραγωγή τοϋ συ
νόλου τών ποικιλιών καπνοϋ γιά τίς όποιες άποφασί
σθηκε ή χορήγηση πριμοδοτήσεως, υπερβαίνει ενα κα
θορισμένο ποσοστό τής μέσης παραγωγής τών ΐδίων
ποικιλιών, τής πραγματοποιηθείσης κατά τήν διάρκεια
τών τριών προηγουμένων συγκομιδών, ή ' Επιτροπή
ύποβάλλει στό Συμβούλιο εκθεση , ή όποία άναλύει τά
διαπιστωθέντα αϊτια καί τίς προβλεπόμενες άπό τήν
εξέλιξη αύτή συνέπειες . Προτείνει, έπίσης, στό Συμ
βούλιο τά κατάλληλα μέτρα, πού δύνανται ίδίως νά
περιλαμβάνουν μείωση τών τιμών στόχου πού συνεπά
γεται άντίστοιχη μείωση τοϋ ποσοϋ τής πριμοδοτή
σεως γιά τίς ποικιλίες εκείνες τών οποίων ή στήριξη
είναι πλέον σημαντική καί τών όποιων ό όγκος παρα
γωγής θά είναι πλέον ηύξημένος σέ συνδυασμό ίδίως
μέ τήν αύξηση τών καλλιεργουμένων έκτάσεων.
Τά ποσοστά πού άναφέρονται στό πρώτο εδάφιο καθο
ρίζονται άπό τό Συμβούλιο πρό τής 1ης ' Ιουνίου 1970,
προτάσει τής ' Επιτροπής κατά τήν διαδικασία τοϋ άρ
θρου 43 παράγραφος 2 τής συνθήκης.
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7 . Πρό τής 1ης Αυγούστου τό Συμβούλιο , κατά τήν
διαδικασία τοϋ άρθρου 43 παράγραφος 2 τής συνθήκης,
θεσπίζει τά μέτρα πού κρίνει αναγκαία έν όψει τής
καταστάσεως πού προβλέπεται στήν παράγραφο 6, στό
πλαίσιο τής διαδικασίας πού προβλέπεται στό άρθρο 2
γιά τόν καθορισμό τών τιμών πού θά ισχύουν γιά τήν
συγκομιδή τοϋ έπομένου ήμερολογιακοΰ έτους.
8 . Στό πλαίσιο τών εκθέσεων πού άναφέρονται στίς
παραγράφους 1 καί 6, ή Επιτροπή υποβάλλει στό Συμ
βούλιο , γιά κάθε ενα άπό τά μέτρα τά όποια προτείνει
νά ληφθοΰν, έκτίμηση τών προβλεπομένων συνεπειών
πού προβλέπεται νά έχει τό μέτρο στήν άπασχόληση
καί στό βιοτικό έπίπεδο τών ένδιαφερομένων παραγω
γών. Λαμβανομένου υπόψη τοϋ ιδιαιτέρου χαρακτήρος
τών προβλημάτων πού είναι δυνατό νά προκύψουν στόν
τομέα τοϋ καπνού, σέ περίπτωση πού άπαιτοϋν οί περι
στάσεις, προτείνεται στό Συμβούλιο πρόγραμμα
ενισχύσεων μή συνδεομένων πρός τά προϊόντα' τό
Συμβούλιο άποφαίνεται σχετικά κατά τήν διαδικασία
πού αναφέρεται στήν παράγραφο 7 .

Αρθρο 14

1 . Οι διατάξεις τοϋ κανονισμού περί χρηματοδοτή
σεως τής κοινής γεωργικής πολιτικής έφαρμόζονται
στήν άγορά τών προϊόντων πού άναφέρονται στό άρ
θρο 1 , άπό τήν ήμέρα θέσεως σέ εφαρμογή τοϋ καθε
στώτος, πού προβλέπεται άπό τόν παρόντα κανονισμό .
2 . ' Από τήν ήμέρα θέσεως σέ έφαρμογή τοϋ καθεστώ
τος πού προβλέπεται άπό τόν παρόντα κανονισμό, τό
άρθρο 40 παράγραφος 4 τής συνθήκης καί οί θεσπιθεΐ
σες γιά τήν θέση σέ έφαρμογή τοϋ έν λόγω άρθρου
διατάξεις, έφαρμόζονται, δσον άφορα στό τμήμα εγ
γυήσεως του Ευρωπαϊκού Γεωργικοϋ Ταμείου Προσα
νατολισμού καί ' Εγγυήσεων στά ύπερπόντια γαλλικά
διαμερίσματα γιά τίς άγορές τών προϊόντων πού άνα
φέρονται στό άρθρο 1 .

"Αρθρο 15

Τα Κράτη μέλη καί ή Επιτροπή άνακοινώνουν άμοι
βαΐα τά άναγκαια γιά τήν έφαρμογή τοϋ παρόντος κα
νονισμού στοιχεία. Οί λεπτομέρειες τής άνακοινώσεως
καί τής διαδόσεως τών στοιχείων αύτών, πού περιλαμ
βάνουν ιδίως τήν κατάρτιση ένός στατιστικού έγγρά
φου έπί τών εισαγωγών καί τών έξαγωγών, θεσπίζονται
σύμφωνα μέ τήν διαδικασία πού προβλέπεται στό άρ
θρο 17 .

Αρθρο 16

1 . Συνιστάται ' Επιτροπή Διαχειρίσεως Καπνοϋ, ή
όποία καλείται στό εξής «επιτροπή», άποτελουμένη
άπό άντιπροσώπους τών Κρατών μελών καί προε
δρευομένη άπό άντιπρόσωπο τής ' Επιτροπής.
2 . Στήν έπιτροπή οί ψήφοι τών Κρατών μελών σταθ
μίζονται κατά τό άρθρο 148 παράγραφος 2 τής συνθή
κης . Ό πρόεδρος δέν ψηφίζει.
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Άρθρο 17

1 . Στίς περιπτώσεις πού γίνεται άναφορά στήν διαδι
κασία πού καθορίζεται στό παρόν άρθρο , ή επιτροπή
συγκαλείται άπό τόν πρόεδρο της εϊτε μέ δική του
πρωτοβουλία, ει'τε κατόπιν αιτήσεως τοϋ άντιπροσώ
που Κράτους μέλους .
2 . Ό άντιπρόσωπος τής ' Επιτροπής ύποβάλλει σχέ
διο τών μέτρων πού πρέπει νά ληφθοΰν. Ή ' Επιτροπή
διατυπώνει τή γνώμη της γιά τά μέτρα αύτά εντός προ
θεσμίας τήν όποία ό πρόεδρος δύναται νά όρίσει σέ
συνάρτηση μέ τόν επείγοντα χαρακτήρα τών θεμάτων
πού ύποθάλλονται γιά έξέταση . ' Αποφαίνεται μέ
πλειοψηφία δώδεκα ψήφων.
3 . Ή ' Επιτροπή θεσπίζει μέτρα πού τυγχάνουν άμέ
σου εφαρμογής . ' Εν τούτοις, άν δέν είναι σύμφωνα
πρός τήν γνώμη τής επιτροπής άνακοινώνονται άμέσως
άπό τήν ' Επιτροπή στό Συμβούλιο . Στήν περίπτωση
αύτή , ή ' Επιτροπή δύναται νά άναβάλει γιά ενα μήνα
κατ' άνώτατο όριο άπό τήν άνακοίνωση αύτή , τήν
εφαρμογή τών μέτρων, πού άπεφάσισε .

Τό Συμβούλιο, κατά τήν διαδικασία τοϋ άρθρου 43
παράγραφος 2 τής συνθήκης, δύναται νά λάβει διαφο
ρετική άπόφαση έντός προθεσμίας ενός μηνός .
"Αρθρο 18

H επιτροπή δύναται νά έξετάζει κάθε άλλο θέμα πού
τής ύποβάλλει ό πρόεδρος της, εϊτε μέ δική του πρωτο
βουλία εϊτε κατόπιν αιτήσεως τοϋ άντιπροσώπου Κρά
τους μέλους.
"Αρθρο 19
O παρών κανονισμός πρέπει νά εφαρμόζεται ετσι ώστε
νά λαμβάνονται ύπόψη , παράλληλα καί κατά τόν κα
τάλληλο τρόπο, οί στόχοι πού προβλέπονται στά άρ
θρα 39 καί 110 τής συνθήκης .
"Αρθρο 20

1 . Τό καθεστώς τιμών πού καθορίζεται στά άρθρα 2
μέχρι 7 εφαρμόζεται, γιά πρώτη φορά στήν συγκομιδή
1970 .

2 . Γιά τό πρώτο ετος, οί τιμές στόχου καθορίζονται
κατά τρόπο ώστε οί τιμές παρεμβάσεως νά διαμορφω
θούν σέ έπίπεδο πού εξασφαλίζει στούς παραγωγούς,
γιά κάθε ποικιλία, τιμές τουλάχιστον ϊσες πρός έκεΐνες
οί όποιες πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο δρο γιά τίς
συγκομιδές 1967, 1968 καί 1969 προσηυξημένες, κατά
περίπτωση , κατά τήν έπίπτωση τών χορηγηθεισών
κατά τήν ϊδια περίοδο ένισχύσεων.

3. Τό Συμβούλιο καθορίζει, σύμφωνα μέ τίς διαδικα
σίες πού προβλέπονται στό άρθρο 2 εως 7:

— πρό τής 1ης 'Ιουνίου 1970, τίς τιμές στόχου, τίς
τιμές παρεμβάσεως καί τό ποσό τών πριμοδοτή
σεων πού θά έφαρμοσθοϋν στή συγκομιδή 1970 ,
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— πρό τής 1ης Ιουνίου 1970, τούς γενικούς κανόνες
πού διέπουν τίς αγορές τών οργανισμών παρεμ
βάσεως,
— πρό τής 1ης Νοεμβρίου 1970:
— τούς γενικούς κανόνες, πού διέπουν τήν διάθεση
τών κατεχομένων άπό τούς οργανισμούς παρεμ
βάσεως καπνών,
— τούς γενικούς κανόνες περί χορηγήσεως επι
στροφών κατά τήν εξαγωγή ,

— τίς λεπτομέρειες εφαρμογής τοϋ άρθρου 10
παράγραφος 1 .

"Αρθρο 21
Ό παρών κανονισμός αρχίζει νά ισχύει τήν επομένη
τής δημοσιεύσεώς του στήν 'Επίσημη 'Εφημερίδα τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

Το Συμβούλιο, προτάσει τής ' Επιτροπής, κατά τήν δια
δικασία τοϋ άρθρου 43 παράγραφος 2 τής συνθήκης,
δύναται νά θεσπίσει μεταβατικές διατάξεις, πού προσ

διορίζουν τούς δρους εφαρμογής ορισμένων διατάξεων
του παρόντος κανονισμού .

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος .
Έγινε στό Λουξεμβούργο , στίς 21 ' Απριλίου 1970.
Γιά τό Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος
P. HARMEL

