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Αριθ . N 68/ 16

Επίσημη ' Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων

15.3.73

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 715/73 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 19ης Φεβρουαρίου 1973

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1727/70 σέ o,τι άφορα τήν κατάταξη
ορισμένων ποικιλιών καπνού σέ φύλλα καί δεματοποιημένου καπνού

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

"Εχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 727/70 τοϋ Συμβουλίου τής
21ης ' Απριλίου 1970 περί δημιουργίας κοινής οργα
νώσεως αγοράς στόν τομέα τοϋ άκατέργαστου κα
πνού ί1 ), όπως έτροποποιήθη άπό τόν κανονισμό
(ΕΟΚ ) άριθ . 1574/71 (2), καί ιδίως τό άρθρο 5 παράγρα
φος 6 καί τό άρθρο 6 παράγραφος 10,
Εκτιμώντας :

ότι ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ . 1727/70 τής Επιτροπής

τής 25ης Αύγούστου 1970 (3), όπως έτροποποιήθη άπό
τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 2596/70 (4), εχει καθορίσει
τίς λεπτομέρειες παρεμβάσεως στόν τομέα τοϋ άκατέρ
γαστου καπνοϋ καί τίς κατατάξεις κατά ποιότητα τοϋ
καπνοϋ σέ φύλλα καί τοϋ δεματοποιημένου καπνοϋ οί
όποιες προβλέπονται γιά τόν καθορισμό τών κλιμάκων
προσαυξήσεων καί μειώσεων πού άναφέρονται στό άρ
θρο 5 παράγραφος 3 καί στό άρθρο 6 παράγραφος 7 τοϋ
κανονισμοϋ (ΕΟΚ) άριθ . 727/70·
ότι ή κτηθείσα πείρα μετά άπό τίς δύο πρώτες εσοδείες
άπό τή δημιουργία τής οργανώσεως άγοράς τοϋ άκα
τέργαστου καπνοϋ κατέδειξε ότι μία ενιαία περιγραφή
γιά τίς ποικιλίες Burley I καί Maryland δέν άνταποκρί

νεται άκριβώς στά χαρακτηριστικά τής ποικιλίας Ma
ryland ' ότι , ώς εκ τούτου, εϊναι άναγκαιο νά γίνει διά
κριση τής κατατάξεως τών δύο αυτών ποικιλιών σύμ
φωνα μέ τίς ποιότητες άναφοράς πού καθορίσθηκαν
στούς κανονισμούς (ΕΟΚ) άριθ . 805/72 τοϋ Συμβου
λίου τής 17.4 . 1072 (5) καί (ΕΟΚ) άριθ . 2484/72 τοϋ Συμ
βουλίου τής 29ης Νοεμβρίου 1972 (6) οί όποιοι καθορί
ζουν τίς τιμές στόχου, τίς τιμές παρεμβάσεως καί τίς
παράγωγες τιμές παρεμβάσεως καθώς καί τίς ποιότητες
άναφοράς γιά τόν καπνό σέ φύλλα καί τό δεματοποιη
μένο καπνό πού εφαρμόζονται στήν εσοδεία 1972·
ότι ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ . 2484/72 περιέλαβε κατά
τόν καθορισμό τών παραγώγων τιμών παρεμβάσεως τοϋ
καπνοϋ καί τίς ποικιλίες καπνοϋ ύπ' αύξοντα άριθμόν
1 , 2 καί 3- ότι , κατά συνέπεια, είναι άνάγκη νά καθορι
σθεί ή κατάταξη αυτών τών ποικιλιών δεματοποιημέ
νου καπνοϋ κατά ποιότητα*
ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής ' Επιτροπής Δια
χειρίσεως Καπνοϋ ,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

*Αρθρο 1

Στό παράρτημα I του κανονισμοϋ (ΕΟΚ) άριθ . 1727/70,
τό κείμενο τής κατατάξεως τών ποικιλιών πού καθορί
ζονται ύπό τόν αύξοντα άριθμό 1 1 άντικαθίσταται άπό
τό άκόλουθο κείμενο :

« 11 α) BURLEY I

Κατηγορία A Φύλλα επαρκούς ώριμότητος χωρίς ελαττώματα άποξηράνσεως, πορώδους
άκόμη καί συνεκτικής υφής , μέ μίσχους καί νευρώσεις, όχι πολύ έντονες , ύγιή ,
χρώματος φουντουκιού κατά τό μάλλον ή ήττον ζωηρό ( 1).

Κατηγορία B

Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητος , ύγιή , μέ μερικά ελαττώματα άποξηράνσεως
καί άκεραιότητος, άνομοιομόρφου χρώματος .

Κατηγορία Γ Φύλλα χονδροειδή , μή πορώδους ύφής , μέ εμφανή έλαττώματα άποξηράνσεως,

άκεραιότητος καί χρώματος, άλλά πού παρουσιάζουν τά ελάχιστα ποιοτικά

γνωρίσματα πού απαιτούνται γιά τήν παρέμβαση .
11 6) MARYLAND

Κατηγορία A Φύλλα επαρκούς ώριμότητος , μέ ελαφρά έλαττώματα αποξηράνσεως , έλαφρώς
χαλκόχροα , μέ άρκετά λεπτό ί<στό καί άρκετά πορώδη ύφή , μέ μίσχους καί
νευρώσεις όχι πολύ εντονες , ύγιή , χρώματος καστανού έρυθρωποΰ μάλλον
ζωηρού .

O EE άριθ . N 94 της 28.4.1970, σ . 1 .

(2) ΕΕ άριθ . N 167 τής 26.7.1971 , σ . 1 .
(3) ΕΕ άριθ . N 191 τής 27.8.1970, σ. 5.
(4) ΕΕ άριθ . N 277 τής 22.12.1970, σ. 7 .

Π ΕΕ άριθ . N 94 τής 21.4.1972 , σ. 17.

( 6) ΕΕ άριθ . N 269 τής 30.11.1972 , σ . 5 .
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Κατηγορία B Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητος άλλά μάλλον έλαφράς, υγιή, μέ μερικά ελατ
τώματα άποξηράνσεως καί άκεραιότητος, χρώματος καστανού έρυθρωποΰ
ακόμη καί άνομοιομόρφου .

Κατηγορία Γ Φύλλα χονδροειδή μέ έμφανή έλαττώματα άποξηράνσεως, άκεραιότητος καί
χρώματος , άλλά πού παρουσιάζουν τά ελάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού
άπαιτοϋνται γιά τήν παρέμβαση .»

"Αρθρο 2

1 . Στήν άρχή τοϋ παραρτήματος II τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 1727/70 παρεμβάλλεται
τό κείμενο τής κατατάξεως των ποικιλιών πού καθορίζονται υπ' αΰξοντα άριθμόν 1 , 2 καί 3 .
« 1 . BADISCHER GEU DERTHEI MER , FORCHHEIMER HAVANNA II c

Gfumpen (Primings)
Κλάση I

Φύλλα ώριμα , υγιή , ελαφρώς ποικίλου χρώματος πρός τό βαθύ καστανό - κανονικώς
ζυμωθέντα .

Κλάση II

Φύλλα ώριμα , υγιή , των οποίων ή βασική άπόχρωση είναι ύπόφαιος· είναι δεκτές
αποκλίσεις χρωματισμού" τά άκρα τών φύλλων δύνανται νά είναι ύπερώριμα - κανονι
κώς ζυμωθέντα .

Κλάση III Φύλλα πού δεν ανταποκρίνονται στίς κλάσεις I καί ΙΓ κανονικώς ζυμωθέντα.
Sandblatt ( Lugs)
Κλάση I

Φύλλα ώριμα , ύγιή , άθικτα, ελαφρώς ποικίλου χρώματος πρός τό βαθύ καστανό "
όμοιομόρφου μήκους· κανονικώς ζυμωθέντα .

Κλάση II

Φύλλα ώριμα , ύγιή , τών όποιων ή βασική άπόχρωση είναι ύπόφαιος- είναι δεκτές
αποκλίσεις χρωματισμού " κανονικώς ζυμωθέντα .

Κλάση III Φύλλα τά όποια δέν άνταποκρίνονται στίς κλάσεις I καί II " κανονικώς ζυμωθέντα .
Hauptgut ( Leaves)

Κλάση I

Φύλλα ώριμα, ύγιή , άθικτα, ελαφρώς ποικίλου χρώματος πρός τό βαθύ καστανό "

Κλάση II

όμοιομόρφου μήκους· κανονικώς ζυμωθένταί 1).
Φύλλα ώριμα , ύγιή , τών όποιων ή βασική άπόχρωση είναι ύπόφαιος - είναι δεκτές
αποκλίσεις χρωματισμού - κανονικώς ζυμωθέντα .

Κλάση III Φύλλα τά όποια δέν άνταποκρίνονται στίς κλάσεις I καί II· κανονικώς ζυμωθέντα .
Obergut (Tips)
Φύλλα ώριμα , υγιή , διαφόρου χρωματισμού - κανονικώς ζυμωθέντα .
2 . BADISCHER BURLEY E

Grumpen (Primings)
Κλάση I
Φύλλα ώριμα, ύγιή , άθικτα , μέ ϋλη , χρώματος ανοιχτού καστανού , ερυθρωπού κα
στανού πρός tô καστανό ' κανονικώς ζυμωθέντα .

Κλάση II

Φύλλα ώριμα , ύγιή , τών όποιων ή βασική άπόχρωση είναι ύπόφαιος - είναι δεκτές

αποκλίσεις χρωματισμού " τά άκρα τών φύλλων δύνανται νά είναι ύπερώριμα- κανονι
κώς ζυμωθέντα .

Κλάση III Φύλλα τά όποια δέν άνταποκρίνονται στίς κλάσεις I καί II " κανονικώς ζυμωθέντα .
Sandblatt (Lugs)
Κλάση I

Φύλλα ώριμα, ύγιή , μέ ύλη , χρώματος ανοικτού καστανού , ερυθρωπού καστανού
πρός τό καστανό " όμοιομόρφου μήκους· κανονικώς ζυμωθέντα .

Κλάση II

Φύλλα ώριμα , ύγιή , συνεκτικά , τών όποιων ή βασική άπόχρωση είναι καστανωπή
είναι δεκτές άποκλίσεις χρωματισμού- κανονικώς ζυμωθέντα .

Κλάση III Φύλλα τά όποια δέν άνταποκρίνονται στίς κλάσεις I καί II· κανονικώς ζυμωθέντα .
Hauptgut ( Leaves)

Κλάση I

Φύλλα ώριμα, ύγιή , άθικτα, μέ ϋλη , χρώματος άνοικτού καστανού, έρυθρωποΰ κα
στανού πρός τό βαθύ καστανό - όμοιομόρφου μήκους - κανονικώς ζυμωθέντα ί 1).
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Κλάση II

Φύλλα ώριμα, υγιή τών όποιων ή βασική απόχρωση είναι ύπόφαιος- είναι δεκτές
αποκλίσεις χρωματισμού· κανονικώς ζυμωθέντα .

Κλάση III Φύλλα τά όποια δέν ανταποκρίνονται στίς κλάσεις I καί ΙΓ κανονικώς ζυμωθέντα.
Obergut ( Tips)
Φύλλα ώριμα , υγιή , διαφόρου χρωματισμού - κανονικώς ζυμωθέντα .
3 . VIRGIN SCR

Κλάση I

Φύλλα ώριμα , υγιή , άθικτα, χρώματος κίτρινου , ερυθροκιτρίνου πρός τό κιτρινοκα

στανωπό - κανονικώς ζυμωθέντα ^ 1).

Κλάση II

Φύλλα ώριμα , ύγιή , τών όποιων ή βασική απόχρωση είναι ή κίτρινη· είναι δεκτές
αποκλίσεις χρωματισμού· κανονικώς ζυμωθέντα .
Κλάση III Φύλλα τά όποια δέν ανταποκρίνονται στίς κλάσεις I καί II· κανονικώς ζυμωθέντα .»

2. Στό παράρτημα II τοϋ κανονισμοΰ (ΕΟΚ) αριθ . 1727/ 70, τό κείμενο τής κατατάξεως
τών ποικιλιών πού καθορίζονται ύπό τόν αύξοντα αριθμό 11 άντικαθίσταται άπό τό ακό
λουθο κείμενο :

« 11 α) BURLEY I

Κατηγορία A Φύλλα επαρκούς ώριμότητος , καλά περιποιημένα, πορώδους ακόμη και συ
νεκτικής ύφής , μέ κοτσάνια καί νευρώσεις όχι τόσο εντονες , ύγιή , χρώματος

φουντουκιού κατά τό μάλλον ή ήττον ζωηρού (*).
Κατηγορία B

Φύλλα διαφόρου συνεκτικότητος , ύγιή , πού εμφανίζουν μερικά έλαττώματα
φροντίδος καί άκεραιότητος , όχι όμοιομόρφου χρωματισμού .

Κατηγορία Γ

Φύλλα χονδροειδή , συνεκτικής ύφής, πού παρουσιάζουν σημαντικά έλαττώ
ματα φροντίδος , άκεραιότητος καί χρωματισμού, άλλά κατάλληλα πρός συ
ντήρηση .

11 β) MARYLAND
Κατηγορία A Φύλλα επαρκώς ώριμα, μέ ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως , ελαφρώς χαλ
κόχροα , καλά περιποιημένα , μέ ίστό μετρίας ύφής, μέ κοτσάνια καί νευρώσεις
όχι τόσο εντονες, ύγιή , χρώματος καστανού έρυθρωποϋ , μάλλον ζωηρού .

Κατηγορία B Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητος άλλά μάλλον έλαφρώς ύγιή , μέ μερικά έλατ
τώματα άποξηράνσεως καί άκεραιότητος , χρώματος καστανού έρυθρωπού ,
άκόμη καί μή όμοιομόρφου .
Κατηγορία Γ Φύλλα χονδροειδή , μέ εμφανή έλαττώματα άποξηράνσεως, άκεραιότητος καί
χρώματος , άλλά κατάλληλα πρός συντήρηση .»

"Αρθρο 3

Ό παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν τρίτη ήμέρα άπό τή δημοσίευσή του στήν
sΕπίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .
Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος .
"Εγινε στίς Βρυξέλλες , στίς 19 Φεβρουαρίου 1973 .
Γιά τήν 'Επιτροπή
Ό Πρόεδρος
François-Xavier ORTOLI

