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Αριθ . N 282/ 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2759/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τής 29ης ' Οκτωβρίου 1975

περί κοινής οργανώσεως άγοράς στόν τομέα τοΰ χοιρείου κρέατος

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας ύπόψη :

τη συνθήκη περί ίδ ρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οίκονομι
κής Κοινότητος, καί Ιδίως τά άρθρα 42 καί 43,

τήν πρόταση τής 'Επιτροπής ί1)·
Εκτιμώντας :

δτι οί θεμελιώδεις διατάξεις πού άφοροΰν τήν οργά
νωση άγοράς στόν τομέα τοΰ χοιρείου κρέατος έχουν
τροποποιηθεί πολλές φορές άπό τήν θέσπισή τους· δτι
τά κείμενα αύτά λόγω του άριθμοΰ τους , :τοΰ πολυπλό
κου καί τής διασποράς τους σέ διάφορα φύλλα τής
'Επίσημης 'Εφημερίδας, είναι δύσκολο νά χρησιμο
ποιηθούν καί έπομένως στερούνται τής αναγκαίας σα
φήνειας πού πρέπει νά εμφανίζει κάθε ρύθμιση· δτι ,
υπό τίς συνθήκες αυτές, ένδείκνυται νά γίνει κωδικο
ποίησή τους·

δτι ή λειτουργία καί ή άνάπτυξη τής κοινής άγοράς για
τά γεωργικά προϊόντα πρέπει νά συνοδεύονται άπό τήν
θέσπιση κοινής γεωργικής πολιτικής , καί δτι αύτή
πρέπει ΐδίως νά περιλαμβάνει κοινή οργάνωση τών γε
ωργικών άγορών ή όποία δύναται νά λάβει διάφορες
μορφές άνάλογα μέ τά προϊόντα*
δτι ή κοινή γεωργική πολιτική εχει ώς σκοπό τήν
έπίτευξη τών στόχων τοΰ άρθρου 39 τής συνθήκης* δτι
ΐδίως στόν τομέα τοΰ χοιρείου κρέατος , είναι άναγκαΐο
γιά τήν σταθεροποίηση τών άγορών καί τήν έξασφά
λιση ένός δικαίου βίοτικοΰ έπιπέδου στόν ένδιαφερό
μενο άγροτικό πληθυσμό, νά δύνανται νά ληφθούν μέ
τρα πού νά διευκολύνουν τήν προσαρμογή τής προ
σφοράς στίς άπαιτήσεις τής άγοράς καθώς καί μέτρα

παρεμβάσεως* δτι αυτά τά τελευταία μέτρα δύνανται νά
συνίστανται σέ άγορές πού πραγματοποιούνται άπό
τούς οργανισμούς παρεμβάσεως* δτι ένδείκνυται πά
ντως νά προβλεφθούν έπίσης καί μέτρα ενισχύσεων γιά
τήν ιδιωτική άποθεματοποίηση , διότι τά μέτρα αύτά
είναι έκεινα πού έπηρεάζουν λιγότερο τήν όμαλή έ
μπορία τών προϊόντων καί δύνανται νά μειώσουν τήν

ί1) ΕΕ άριθ. A 60 τής 13.3.1975, σ. 42.

σημασία τών άγορών πού πραγματοποιούν οί οργανι
σμοί παρεμβάσεως· δτι γιά τόν σκοπό αυτόν πρέπει νά
προβλεφθεί ιδίως ό καθορισμός τιμής βάσεως πού
χρησιμεύει στήν έναρξη λήψεως τών μέτρων παρεμβά
σεως, καθώς καί οί δροι , σύμφωνα μέ τούς όποιους
πραγματοποιείται ή παρέμβαση·
δτι ή πραγματοποίηση ενιαίας άγοράς γιά τήν Κοινό
τητα στόν τομέα τοΰ χοιρείου κρέατος συνεπάγέται τή
σύσταση ένιαίου καθεστώτος συναλλαγών στά εξωτε
ρικά σύνορα τής Κοινότητος* δτι ένα καθεστώς συναλ
λαγών παράλληλα πρός τό σύστημα τών παρεμβάσεων,
πού περιλαμβάνει σύστημα εισφορών καί επιστροφών
κατά τήν έξαγωγή , είναι ικανό νά σταθεροποιήσει τήν
κοινοτική άγορά, εμποδίζοντας ιδίως τίς διακυμάνσεις
τών τιμών στή διεθνή άγορά νά επηρεάζουν τίς τιμές
πού εφαρμόζονται στό έσωτερικό τής Κοινότητος·

δτι γιά τήν έπίτευξη αύτοΰ τοΰ σκοπού άρκεΐ κατ' άρ
χήν ή έπιβολή , στίς εισαγωγές προελεύσεως τρίτων
χωρών εισφορών πού λαμβάνουν ύπ' όψη τήν έπίπτω
ση , στό κόστος διατροφής, τής διαφοράς μεταξύ τών
τιμών τών κτηνοτροφικών σιτηρών εντός τής Κοινότη
τος καί τών τιμών στή διεθνή άγορά, καθώς καί τήν
ανάγκη νά προστατευθεί ή κοινοτική μεταποιητική βι
ομηχανία·

δτι είναι άναγκαΐο νά άποφευχθοΰν στήν άγορά τής
Κοινότητος οί διαταραχές, οί όποιες οφείλονται σέ
προσφορές πού γίνονται στή διεθνή άγορά σέ άσυνή
θως χαμηλές τιμές· δτι γιά τό σκοπό αυτό πρέπει νά
καθορισθούν τιμές άνασχέσεως καί νά αύξηθουν οί
εισφορές μέ ένα συμπληρωματικό ποσό όταν οί τιμές
προσφοράς «ελεύθερο στά σύνορα» είναι κατώτερες
άπό τίς τιμές αυτές· δτι τό σύστημα τών τιμών άνασχέ
σεως δέν θά λειτουργήσει πάντως γιά τά προϊόντα , γιά
τά όποια είναι δύσκολο νά καθορισθεί τιμή προσφοράς
Αρκετά άντιπροσωπευτική γιά τό σύνολο τών προϊό
ντων πού υπάγονται σέ μία μόνο δασμολογική κλάση·
δτι , γιά τόν λόγο αυτό, πρέπει νά επιτραπεί ό ύπολογι
σμός τοΰ συμπληρωματικού ποσού'
δτι γιά νά είναι δυνατό νά έλέγχεται ό όγκος τών εισα
γωγών, πρέπει νά προβλεφθεί ή δυνατότητα προσφυ
γής σέ ëva καθεστώς πιστοποιητικών εισαγωγής, τό
όποιο νά περιλαμβάνει τήν παροχή άσφαλείας πού νά
εξασφαλίζει τήν εισαγωγή·
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δτι ή δυνατότητα χορηγήσεως, κατά τήν έξαγωγή σέ
τρίτες χώρες , έπιστροφής ϊσης πρός τήν διαφορά
μεταξύ τών τιμών έντός της Κοινότητος καί τών τιμών
στή διεθνή άγορά, χρησιμεύει στήν διασφάλιση της
συμμετοχής τής Κοινότητος στό διεθνές εμπόριο του
χοιρείου κρέατος* δτι γιά γιά νά έξασφαλισθεϊ στούς έξα
γωγείς τής Κοινότητος ή σταθερότητα τών έπιστρο
φών, πρέπει νά προβλεφθεί ή δυνατότητα τοϋ προκα
θορισμού τών έπιστροφών στόν τομέα του χοιρείου
κρέατος·
δτι, συμπληρωματικά πρός τό σύστημα πού περιγράφε
ται άνωτέρω, πρέπει νά προβλεφθεί ή δυνατότητα ολι
κής ή μερικής άπαγορεύσεως, κατά τό μέτρο πού τό
άπαιτεΐ ή κατάσταση τής άγοράς, τής προσφυγής στό
καθεστώς τό άποκαλούμενο καθεστώς τελειοποιήσεως
πρός έπανεξαγωγή·

δτι τό καθεστώς τών εισφορών έπιτ ρέπει τήν άποφυγή
όποιουδήποτε άλλου μέτρου προστασίας στά εξωτε
ρικά σύνορα τής Κοινότητος· δτι, εν τούτοις, ό μηχα
νισμός τών τιμών καί τών κοινών εισφορών είναι δυνα
τόν σέ εξαιρετικές περιπτώσεις νά μή άποδειχθει επαρ
κής· δτι γιά νά μήν άφεθει σ' αυτές τίς περιπτώσεις ή
κοινοτική άγορά απροστάτευτη στίς διαταραχές πού
ύπάρχει κίνδυνος νά προκύψουν μετά τήν κατάργηση
τών έμποδίων κατά τήν εισαγωγή πού ύπήρχαν προ
ηγουμένως πρέπει νά επιτραπεί στήν Κοινότητα νά
λαμβάνει ταχύτατα δλα τά άναγκαΐα μέτρα*

δτι οί περιορισμοί στήν έλεύθερη κυκλοφορία τών έ
μπορευμάτων, οί όποιοι άπορρέουν άπό τήν έφαρμογή
τών μέτρων πού άποβλέπουν στήν καταπολέμηση τής
εξαπλώσεως άσθενειών στά ζώα, είναι δυνατόν νά προ
καλέσουν δυσχέρειες στήν άγορά ένός ή περισσοτέρων
Κρατών μελών* δτι είναι άναγκαΐο νά προβλεφθεί ή
δυνατότητα εφαρμογής έξαιρετικών μέτρων στηρίξεως
τής άγοράς πρός άντιμετώπιση τής καταστάσεως αυ

τήν εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, βαρύνουν τήν
Κοινότητα , σύμφωνα μέ τά άρθρα 2 καί 3 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) άριθ . 729/70 του Συμβουλίου τής 21ης
' Απριλίου 1970 περί χρηματοδοτήσεως τής κοινής γε

ωργικής πολιτικής (*), όπως έτροποποιήθη άπό τόν κα
νονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 1566/72 (2),
^
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

"Αρθρο 1

1 . Ή κοινή όργάνωση άγοράς στόν τομέα του χοι
ρείου κρέατος περιλαμβάνει καθεστώς τιμών καί συ
ναλλαγών καί έφαρμόζεται στά άκόλουθα προϊόντα:

Κλάση του ΚοινοΟ
Δασμολογίου

α) 01.03 A II

Χοιροειδή ζώντα κατοικίδια, έτερα
τών άναπαραγωγικών καθαρός φυ
λής

θ) 02.01 A III α)

Κρέατα κατοικίδιων χοιροειδών,
νωπά, διατετηρημένα δι ' άπλής ψύ
ξεως ή κατεψυγμένα
Παραπροϊόντα σφαγείων κατοικί
διων χοιροειδών, νωπά, διατετηρη
μένα δι' άπλής ψύξεως ή κατεψυγ
μένα
Λαρδίον, έξαιρέσει του λαρδίου με
άπαχα μέρη καί χοίρειον λίπος, μή
έπεξειργασμένον διά πιέσεως ή τή
ξεως, ουδέ λαμθανόμενον τή βοη
θείςι διαλυτών, νωπά, διατετηρημένα
δι' άπλής ψύξεως, κατεψυγμένα,
ήλατισμένα ή έν άλμη , άπεξηραμένα
ή καπνιστά
Κρέατα καί βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών
ήλατισμένα ή έν άλμη άπεξηραμένα
ή καπνιστά
Λίπος χοίρειον υπό τήν όνομασίαν
« saindoux» καί έτερα λίπη , λαμβα
νόμενα διά πιέσεως, τήξεως ή τή
βοηθείςι διαλυτών

02.01 B II γ)

02.05 A καί B

τής 02.06 B

δτι, γιά νά διευκολυνθεί ή έφαρμογή τών ύπό μελέτη
διατάξεων πρέπει νά προβλεφθεί διαδικασία καθιερώ
σεως στενής συνεργασίας μεταξύ τών Κρατών μελών
καί τής Επιτροπής στά πλαίσια μίας έπιτ ροπής δια
χειρίσεως*

δτι ή πραγματοποίηση ένιαίας άγοράς πού βασίζεται
σέ σύστημα κοινών τιμών θά άπειλεΐτο άπό τή χορή
γηση όρισμένων ένισχύσεων* δτι, γιά τόν λόγο αυτό, οί
διατάξεις τής συνθήκης πού έπιτρέπουν τήν έκτίμηση
τών ένισχύσεων , οί όποιες χορηγούνται άπό τά Κράτη
μέλη καί τήν άπαγόρευση έκείνων πού είναι άσυμβίθα
στες μέ τήν κοινή άγορά, πρέπει νά έφαρμόζονται στόν

15.01 A

γ) 16.01

δτι οί δαπάνες, στίς όποιες ύποβάλλονται τά Κράτη
μέλη συνεπεία τών ύποχρεώσεων πού άπορρέουν άπό

Άλλάντες, άλλάντια καί τά παρό
μοια έκ κρέατος , παραπροϊόντων
σφαγίων ή έξ αίματος ζώων

16.02 A II

"Ετερα παρασκευάσματα καί κον
σέρβαι κρεάτων ή παραπροϊόντων
σφαγίων, περιέχοντα ήπαρ ετερον
του ήπατος χηνών ή νησσών

16.02 B III α)

"Ετερα παρασκευάσματα καί κον
σέρβαι κρεάτων ή παραπροϊόντων
σφαγίων μή κατονομαζόμενα, πε
ριέχοντα κρέας ή παραπροϊόντα
σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών

τομέα τοϋ χοιρείου κρέατος*

δτι ή κοινή όργάνωση άγοράς στόν τομέα του χοιρείου
κρέατος πρέπει νά λάβει ύπόψη , παράλληλα καί κατά
τόν κατάλληλο τρόπο, τούς στόχους πού προβλέπονται
στά άρθρα 39 καί 1 10 τής συνθήκης*

Περιγραφή έμπορευμάτων

C) ΕΕ άριθ . N 94 τής 28.4.1970, σ. 13 .
(2) ΕΕ άριθ. N 167 τής 25.7.1972, σ. 5.
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Άρθρο 4

2. Κατά τήν έννοια του παρόντος κανονισμού ώς

«τρίμηνο» θεωρείται ή περίοδος τριών μηνών πού άρ
χίζει τήν 1η Φεβρουαρίου, I η Μαΐου , 1η Αυγούστου, ή
1 Νοεμβρίου .
ΤΙΤΛΟΣ I

Καθεστώς τιμών

Άρθρο 2

Γιά νά ένθαρρυνθούν οί έπαγγελματικές καί διεπαγ
γελματικές πρωτοβουλίες πού διευκολύνουν τήν προ
σαρμογή τής προσφοράς στίς άπαιτήσεις τής άγοράς,
είναι δυνατόν νά ληφθούν τά άκόλουθα κοινρτικά μέ
τρα γιά τά προϊόντα πού άναφέρονται στό άρθρο 1
παράγραφος 1 :

— μέτρα γιά τήν προαγωγή μιας καλύτερης όργανώ
σεως τής παραγωγής, τής μεταποιήσεως καί τής
έμπορίας τους,

— μέτρα γιά τήν ποιοτική βελτίωση ,

— μέτρα γιά νά καταστεί δυνατή ή καθιέρωση βραχυ
προθέσμων καί μακροπροθέσμων προβλέψεων, βά
σει τής γνώσεως τών χρησιμοποιουμένων μέσων
παραγωγής,

— μέτρα γιά νά διευκολυνθεί ή διαπίστωση τής έξελί
ξεως τών τιμών τους στήν άγορά .

Οί γενικοί κανόνες πού άφορουv τά μέτρα αύτά θεσπί
ζονται μέ τήν διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο
43 παράγραφος 2 τής συνθήκης .

Αρθρο 3

Δύνανται νά ληφθούν τά άκόλουθα μέτρα παρεμβάσεως
γιά νά άποφευχθεϊ ή μετριασθεί μία σημαντική πτώση
τών τιμών:
— ένισχύσεις γιά Ιδιωτική αποθεματοποίηση ,
— άγορές πού πραγματοποιούνται άπό τούς όργανι
σμούς παρεμβάσεως.
'Αντικείμενο ένισχύσεων γιά τήν Ιδιωτική άποθεματο
ποίηση δύνανται νά άποτελέσουν τά προϊόντα, τά
όποια έχουν όρισθεϊ σύμφωνα μέ τούς κανόνες πού
προβλέπονται στό άρθρο 5.
Οί άγορές πού πραγματοποιούνται άπό τούς όργανι
σμούς παρεμβάσεως άφορούν τά ολόκληρα σφάγια ή
ήμισφάγια , νωπά ή διατηρημένα δι ' άπλής ψύξεως
(διάκριση ex 02.01 A III α) 1 του κοινού δασμολογίου)
καί δύνανται νά άναφέρονται σέ στήθος μέ κρεάτινα
καί λιπαρά μέρη - νωπό ή διατηρημένο δι' άπλής ψύ
ξεως (διάκριση ex 02.01 A III α) 5 τοΰ κοινού δασμολο
γίου) καί σέ λαρδίον νωπό ή διατηρημένο δι' άπλής
ψύξεως (διάκριση ex 02.05 A I τοϋ κοινού δασμολογί
ου).

1 . Πρίν άπό τήν 1η Αυγούστου κάθε έτους, καθορίζε
ται τιμή βάσεως πού ίσχύει άπό τήν 1η Νοεμβρίου τοϋ
Ιδίου έτους γιά τό κρέας κατοικίδιου χοίρου, πού εμφα
νίζεται ύπό τήν μορφή σφαγίων ή ήμισφαγίων, τά
όποια όνομάζονται στό έξης «έσφαγμένος χοίρος», καί
ποιοτικού τύπου πού προσδιορίζεται σύμφωνα μέ τή
κοινοτική κλίμακα ταξινομήσεως τών σφαγίων χοίρου .
Ή τιμή βάσεως καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη :
— της τιμής άνασχέσεως καί της εισφοράς πού εφαρ
μόζονται κατά τό τρίμηνο πού άρχίζει άπό τήν 1η
Αυγούστου κάθε έτους,

— τής άνάγκης νά καθορισθεί ή τιμή αυτή σέ τέτοιο
έπίπεδο, ώστε νά συμβάλλει στήν έξασφάλιση στα
θεροποιήσεως τών τιμών στίς άγορές, χωρίς νά
συνεπάγεται διαρθρωτικά πλεονάσματα έντός τής
Κοινότητος .
2. Μέτρα παρεμβάσεως δύνανται νά άποφασισθούν
όταν ή κοινοτική τιμή τής άγοράς του έσφαγμένου
χοίρου, ή όποία όρίζεται βάσει τών τιμών πού διαπι
στώνονται σέ κάθε Κράτος μέλος στίς άντιπροσωπευ
τικές άγορές τής Κοινότητος καί σταθμίζονται μέ συ
ντελεστές πού έκφράζουν τό σχετικό ϋψος του ζωϊκοϋ
κεφαλαίου χοιροειδών κάθε Κράτους μέλους, εύρίσκε
ται σέ έπίπεδο κατώτερο άπό 103% τής τιμής βάσεως
καί υπάρχει κίνδυνος νά διατηρηθεί στό έπίπεδο αυτό .
3 . Οι οργανισμοί παρεμβάσεως πού ορίζονται άπό τά
Κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα παρεμβάσεως ύπό τούς
δρους πού καθορίζονται στά άρθρα 5 έως 7 .

4. Κατα τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 43
παράγραφος 2 τής συνθήκης,
— καθορίζεται ή τιμή βάσεως,

— προσδιορίζεται ό ποιοτικός τύπος του έσφαγμένου
χοίρου .

5. Τό Συμβούλιο μέ ειδική πλειοψηφία, προτάσει τής
Επιτροπής ,

— καθορίζει τόν κατάλογο τών άντιπροσωπευτικών
άγορών,

—- προσδιορίζει τήν κοινοτική κλίμακα ταξινομήσεως
τών σφαγίων χοίρου .

6. Κατα τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρ
θρο 24,

— άποφασίζονται τά μέτρα παρεμβάσεως καθώς καί ό
σκοπός τής εφαρμογής τους,

— θεσπίζονται οί λεπτομέρειες έφαρμογής τοΰ παρό
ντος άρθρου .
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"Αρθρο 5

Αρθρο 7

1 . Ή τιμή άγοράς του έσφαγμένου χοίρου ποιοτικού
τύπου δέν δύναται νά είναι άνώτερη άπό 92% οϋτε
κατώτερη άπό 85% τής τιμής βάσεως .

1 . Τό Συμβούλιο προτάσει τής 'Επιτροπής, θεσπίζει
μέ ειδική πλειοψηφία τούς γενικούς κανόνες γιά τή
χορήγηση ενισχύσεων γιά τήν ιδιωτική αποθεματο
ποίηση .

2. Για τά προϊόντα, έκτός του έσφαγμένου χοίρου
ποιοτικού τύπου, οί τιμές άγοράς προκύπτουν άπό τήν
τιμή αγοράς γιά τόν έσφαγμένο χοίρο σέ συνάρτηση μέ
τή σχέση πού υπάρχει μεταξύ κάθε μίας άπό τίς τιμές
άνασχέσεως αύτών των προϊόντων άφ' ένός καί των
τιμών άνασχέσεως του έσφαγμένου χοίρου άφ' έτέρου .

2. Οί λεπτομέρειες εφαρμογής θεσπίζονται κατά τήν
διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 24.

3 . Γιά τά προϊόντα , έκτός άπό έκεΐνα ποιοτικού τυ
που, οί τιμές άγοράς προκύπτουν άπό τίς τιμές πού
ισχύουν γιά τούς σχετικούς ποιοτικούς τύπους, λαμ
βανόμενων υπόψη τών διαφορών τής ποιότητος σέ
σχέση μέ τούς ποιοτικούς τύπους. Οί τιμές αυτές Ισχύ
ουν γιά οριζόμενες ποιότητες.

Καθεστώς συναλλαγών μέ τίς τρίτες χώρες

4.

Κατά τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο

24:

α) προσδιορίζονται τά προϊόντα , επί τών όποιων
έφαρμόζονται τά μέτρα παρεμβάσεως καθώς καί,
όσον άφορα τίς άγορές , οί ποιότητες τών προϊόντων
αύτών. Έξ άλλου, γιά ορισμένες περιοχές τής Κοι
νότητος , δύνανται νά εξαιρεθούν άπό τήν έφαρμογή
τών μέτρων παρεμβάσεως ορισμένες κατηγορίες
βάρους, εφ' όσον οί κατηγορίες αύτές δέν είναι
άντιπροσωπευτικές τών χαρακτηριστικών τής
παραγωγής χοιρείου κρέατος τών άναφερομένων
περιοχών

θ) καθορίζονται οί τιμές αγορών καί τό ϋψος τών ενι
σχύσεων γιά τήν ιδιωτική άποθεματοποίηση·
γ) θεσπίζονται οί λεπτομέρειες έφαρμογής τοΰ παρό
ντος άρθρου, Ιδίως οί δροι άγοράς καί άποθεματο
ποιήσεως τών προϊόντων πού αποτελούν άντικεί
μενο τών μέτρων παρεμβάσεως πού προβλέπονται
στό άρθρο 3 .

"Αρθρο 6

1 . Ή διάθεση τών προϊόντων πού άγοράζονται άπό
τούς οργανισμούς παρεμβάσεως, σύμφωνα μέ τίς δια
τάξεις τών άρθρων 3 , 4 καί 5, γίνεται μέ τέτοιους όρους,
ώστε νά άποφεύγεται κάθε διαταραχή τής άγοράς κα
θώς καί νά έξασφαλίζεται ή ισότητα προσβάσεως στά
εμπορεύματα καί ή ισότητα μεταχειρίσεως τών άγορα

ΤΙΤΛΟΣ II

"Αρθρο 8
Κατά τήν εισαγωγή στήν Κοινότητα τών προϊόντων
πού άναφέρονται στό άρθρο 1 παράγραφος 1 , εισπράτ
τεται εισφορά πού καθορίζεται εκ τών προτέρων γιά
κάθε τρίμηνο κατά τή διαδικασία πού προβλέπεται στό
άρθρο 24.

"Αρθρο 9

1 . Ή εισφορά πού έφαρμόζεται στόν έσφαγμένο
χοίρο συνίσταται άπό :
α) Ένα στοιχείο ϊσο μέ τή διαφορά μεταξύ τών τιμών
έντός τής Κοινότητος άφ' ένός καί τής διεθνούς
άγοράς άφ' ετέρου γιά ποσότητα κτηνοτροφικών
σιτηρών πού άπαιτεΐται γιά τήν παραγωγή έντός τής
Κοινότητος ένός χιλιογράμμου χοιρείου κρέατος .

Οί τιμές τών κτηνοτροφικών σιτηρών έντός τής
Κοινότητος καθορίζονται μία φορά τό ετος γιά μία
περίοδο δώδεκα μηνών πού άρχίζει τήν 1η Αυγού
στου σέ συνάρτηση μέ τίς τιμές κατωφλίου τών σι
τηρών αύτών καί τής μηνιαίας αύξήσεώς τους.
Οί τιμές τών κτηνοτροφικών σιτηρών στή διεθνή
άγορά καθορίζονται κάθε τρίμηνο βάσει τών τιμών
τών σιτηρών αύτών γιά τήν περίοδο τών εξη μηνών
πού προηγείται του τριμήνου, κατά τήν διάρκεια του
όποιου εχει ύπολογισθει τό εν λόγω στοιχείο.
Πάντως, κατά τόν καθορισμό τών είσφορών πού

ισχύουν άπό τήν 1η Νοεμβρίου, 1η Φεβρουαρίου
καί 1η Μαΐου, λαμβάνεται υπόψη ή εξέλιξη τών
τιμών τών κτηνοτροφικών σιτηρών στή διεθνή
άγορά μόνο άν συγχρόνως ορίζεται νέα τιμή άνα
σχέσεως.

στών .

2. Οί λεπτομέρειες έφαρμογής του παρόντος άρθρου ,
Ιδίως όσον άφορα τίς τιμές πωλήσεως, τούς όρους ρευ
στοποιήσεως τών άποθεμάτων καί , ενδεχομένως , τής
μεταποιήσεως τών προϊόντων πού άγοράσθηκαν άπό
τούς οργανισμούς παρεμβάσεως , θεσπίζονται κατά τή
διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 24.

β) "Ενα στοιχείο ϊσο μέ 7% του μέσου όρου τών τιμών
άνασχέσεως πού ισχύουν γιά τά τέσσερα τρίμηνα
πρίν άπό τήν 1η Μαΐου κάθε έτους.
Τό στοιχείο αυτό καθορίζεται μία φορά τό ετος γιά
μία περίοδο δώδεκα μηνών πού άρχίζει τήν 1η Αύ
γούστου .
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2. Το Συμβουλιο μέ ειδική πλειοψηφία, προτάσει τής
Επιτροπής,

ράσσεται ή απειλείται νά διαταραχθεί ή αγορά αυτή
δύνανται νά ληφθούν τά άναγκαΐα μέτρα.

— προσδιορίζει τήν ποσοτητα των κτηνοτροφικών σι
τηρών πού άπαιτεϊται γιά τήν παραγωγή εντός τής
Κοινότητος ένός χιλιογράμμου χοιρείου κρέατος ,
καθώς καί τό ποσοστό τών διαφόρων κτηνοτροφι
κών σιτηρών πού περιέχεται στήν ποσότητα αυτή ,

Τό Συμβούλιο μέ είδική πλειοψηφία, προτάσει της
Επιτροπής , θεσπίζει τούς γενικούς κανόνες έφαρμο
γής τοϋ παρόντος άρθρου .
"Αρθρο 12

— θεσπίζει τούς κανόνες εφαρμογής τοϋ παρόντος άρ
1 . Οί τιμές άνασχέσεως καθορίζονται εκ τών προτέ
ρων γιά κάθε τρίμηνο κατά τή διαδικασία πού προβλέ
πεται στό άρθρο 24.

θρου .

"Αρθρο 10

1 . Ή εισφορά γιά τά προϊόντα πού άναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 περιπτώσεις α) καί β), εκτός του
έσφαγμένου χοίρου , προκύπτει άπό τήν εισφορά του
έσφαγμένου χοίρου σέ συνάρτηση μέ τήν σχέση πού
ύπάρχει έντός τής Κοινότητος μεταξύ τών τιμών τών
προϊόντων αύτών άφ' ένός καί τής τιμής του έσφαγμέ
νου χοίρου άφ' έτέρου .
2. "Οσον άφορα τά προϊόντα πού άναφέρονται στό
άρθρο 1 παράγραφος 1 περίπτωση γ), ή εισφορά ισού
ται πρός τό σύνολο τών έπομένων στοιχείων :
α) Ένα πρώτο στοιχείο πού προκύπτει άπό τήν ει
σφορά του έσφαγμένου χοίρου σέ συνάρτηση μέ τήν
σχέση πού υπάρχει έντός τής Κοινότητος μεταξύ
τών τιμών αύτών άφ' ένός καί τής τιμής του έσφαγ
μένου χοίρου άφ' έτέρου .
θ) "Ενα δεύτερο στοιχείο ϊσο μέ 7% τής μέσης τιμής
προσφοράς πού προσδιορίζεται βάσει τών είσαγω
γών, οί όποιες πραγματοποιούνται κατά τήν διάρ
κεια τών δώδεκα μηνών πού προηγούνται τής 1ης
Μαίου κάθε έτους . Πάντως, τό ποσοστό αύτό ισού

2. Ή τιμή άνασχέσεως γιά τόν έσφαγμένο χοίρο συ
νίσταται άπό :

α) ενα ποσό ϊσο μέ τήν άξία στήν διεθνή άγορά μίας
ποσότητος κτηνοτροφικών σιτηρών ισοδύναμης μέ
τήν ποσότητα τροφών πού άπαιτεϊται γιά τήν παρα
γωγή ένός χιλιογράμμου χοιρείου κρέατος στίς τρί
τες χώρες·

β) ενα κατ' αποκοπή ποσό πού άντιστοιχεϊ πρός τό
πλεόνασμα, τής άξίας τών τροφών, εκτός τών κτη
νοτροφικών σιτηρών, πού απαιτούνται γιά τήν
παραγωγή ενός χιλιογράμμου χοιρείου κρέατος έ
ναντι τής άξίας τών κτηνοτροφικών σιτηρών
γ) ενα κατ' άποκοπή ποσό πού άντιπροσωπεύει τά γε
νικά έξοδα παραγωγής καί έμπορίας.

Ή άξία τής ποσότητος τών κτηνοτροφικών σιτηρών
καθορίζεται κάθε τρίμηνο βάσει τών τιμών τών σιτη
ρών πού διαπιστώνονται στήν διεθνή άγορά κατά τή
διάρκεια τής περιόδου τών έξη μηνών πού προηγείται
τοΰ τριμήνου , κατά τή διάρκεια του όποιου καθορίζεται
ή τιμή άνασχέσεως.

ται πρός 10% γιά τά προϊόντα πού ύπάγονται στήν
κλάση ex 16.02 του κοινού δασμολογίου .

Τό στοιχείο αύτό καθορίζεται μία φορά τό ετος γιά
μία περίοδο δώδεκα μηνών πού άρχίζει τήν 1η Αυ
γούστου .

3 . Κατά παρέκκλιση τών διατάξεων τών παραγράφων
1 καί 2, γιά τά προϊόντα πού ύπάγονται στίς κλάσεις ex

Πάντως, κατά τόν καθορισμό τής τιμής άνασχέσεως
πού ισχύει άπό τήν 1η Νοεμβρίου , 1η Φεβρουαρίου καί
1η Μαΐου , λαμβάνεται υπόψη ή εξέλιξη τών τιμών
τών κτηνοτροφικών σιτηρών στή διεθνή άγορά μόνον
άν ή άξία τής ποσότητος τών κτηνοτροφικών σιτηρών
έμφανίζει ελάχιστη μεταβολή σέ σχέση μέ εκείνη πού
έχρησιμοποιήθη γιά τόν ύπολογισμό τής τιμής άνα
σχέσεως τοϋ προηγουμένου τριμήνου .

02.01 B II , ex 15.01 A , ex 16.01 A καί ex 16.02 A II του

κοινού δασμολογίου, γιά τά όποια ό συντελεστής του
δασμού παγιοποιήθηκε στά πλαίσια τής ΓΣΔΕ, οί ει
σφορές περιορίζονται στό ποσό πού προκύπτει άπό αυ
τή τήν παγίωση .
4. Οί συντελεστές, οί όποιοι εκφράζουν τίς σχέσεις
πού άναφέρονται στίς παραγράφους 1 καί 2, καθορί
ζονται κατά τήν διαδικασία πού προβλέπεται στό άρ
θρο 24.

"Αρθρο 11

"Οταν διαπιστώνεται στήν άγορά τής Κοινότητος αι
σθητή αύξηση τών τιμών ενδέχεται δέ νά διατηρηθεί ή
κατάσταση αύτή , καί εκ τοϋ γεγονότος αύτοϋ διατα

3 . Τιμές άνασχέσεως καθορίζονται μόνο γιά ορι
σμένα άπό τά προϊόντα πού άναφέρονται στό άρθρο 1
παράγραφος 1 , έκτός τοΰ έσφαγμένου χοίρου . Αύτές οί
τιμές άνασχέσεως προκύπτουν άπό τήν τιμή άνασχέ
σεως τοϋ έσφαγμένου χοίρου σέ συνάρτηση μέ τή σχέ
ση πού εχει καθορισθεί γιά τά προϊόντα αυτά δυνάμει
τοΰ άρθρου 10 παράγραφος 4.
4. Τό Συμβούλιο μέ είδική πλειοψηφία, προτάσει τής
'Επιτροπής :
— προσδιορίζει τήν ποσότητα τών κτηνοτροφικών σι
τηρών πού άναφέρονται στήν παράγραφο 2 περί
πτωση α), καθώς καί τό ποσοστό τών διαφόρων
κτηνοτροφικών σιτηρών πού περιέχεται στήν πο
σότητα αύτή ,
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καθορίζει τόν κατάλογο τών προϊόντων, γιά τά
όποια έχουν καθορισθεί τιμές άνασχέσεως,
— θεσπίζει τούς κανόνες γιά τόν ύπολογισμό τής τι
μής άνασχέσεως τοϋ έσφαγμένου χοίρου .

"Αρθρο 13

1 . Σέ περίπτωση κατά τήν όποία γιά ένα προϊόν ή
τιμή προσφοράς «ελεύθερο στά σύνορα» πέφτει κάτω
άπό τήν τιμή άνασχέσεως, ή εισφορά πού έφαρμόζεται
στό προϊόν αυτό αυξάνεται μέ ένα συμπληρωματικό
ποσό ϊσο πρός τή διαφορά μεταξύ τής τιμής άνασχέ
σεως καί τής τιμής προσφοράς «ελεύθερο στά σύνορα».
Γιά ορισμένα προϊόντα, γιά τά όποια δέν έχει καθορι
σθεί τιμή άνασχέσεως, καθιερώνεται ένα σύστημα
άποκαλούμενο «προϊόντων οδηγών καί παραγώγων
προϊόντων», τό όποιο έπιτρέπει τόν καθορισμό τών
συμπληρωματικών ποσών .
2.

Τό πιστοποιητικό ισχύει γιά εισαγωγές που πραγματο
ποιούνται έντός τής Κοινότητος .

Ή χορήγηση αύτού τοΟ πιστοποιητικού ύπόκειται
στήν παροχή ασφαλείας, ή όποία έξασφαλίζει τήν
ύποχρέωση τής είσαγωγής κατά τήν διάρκεια Ισχύος
του πιστοποιητικού καί ή όποία καταπίπτει όλικώς ή
μερικώς , άν ή εισαγωγή δέν πραγματοποιηθεί έντός τής
προθεσμίας αυτής ή άν πραγματοποιηθεί μόνον έν μέ
ρει .

2. Τό Συμβούλιο μέ ειδική πλειοψηφία, προτάσει τής
Επιτροπής , καθορίζει τόν πίνακα τών προϊόντων, γιά
τά όποια άπαιτοΰνται πιστοποιητικά είσαγωγής .

3 . Ή διάρκεια ισχύος τών πιστοποιητικών καί οί άλ
λες λεπτομέρειες έφαρμογής τοϋ παρόντος άρθρου, κα
θορίζονται κατά τή διαδικασία πού προβλέπεται στό
άρθρο 24.

Πάντως, ή εισφορά δέν αυξάνεται κατά τό συμπλη

"Αρθρο 15

ρωματικό ποσό έναντι τών τρίτων χωρών, οί όποιες
εϊναι διατεθειμένες καί δύνανται νά έγγυηθούν ότι κατά
τήν εισαγωγή στήν Κοινότητα προϊόντων καταγωγής
καί προελεύσεως τών χωρών αύτών, ή έφαρμοζομένη
τιμή δέν θά εϊναι κατώτερη άπό τήν τιμή άνασχέσεως
γιά τό προϊόν αυτό καί ότι θά άποφευχθει κάθε έκτροπή
τού έμπορίου.

3 . Ή τιμή προσφοράς «έλεύθερο στά σύνορα» καθο
ρίζεται γιά όλες τίς εισαγωγές προελεύσεως τρίτων
χωρών.
Γϊάντως, άν οί εξαγωγές άπό μία ή περισσότερες τρίτες
χώρες πραγματοποιούνται σέ άσυνήθως χαμηλές τιμές,
κατώτερες άπό τίς τιμές πού έφαρμόζονται στίς άλλες
τρίτες χώρες, μία δεύτερη τιμή προσφοράς «έλεύθερο
στά σύνορα» καθορίζεται γιά τίς έξαγωγές αύτών τών
άλλων χωρών.

4. Τό Συμβούλιο μέ ειδική πλειοψηφία, προτάσει τής
'Επιτροπής, θεσπίζει τούς γενικούς κανόνες σχετικά μέ
τό σύστημα πού προβλέπεται στήν παράγραφο 1 δεύ
τερο έδάφιο .

5. Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τοΰ παρόντος άρθρου
καθορίζονται σύμφωνα μέ τήν διαδικασία πού προβλέ
πεται στό άρθρο 24.
Τά συμπληρωματικά ποσά καθορίζονται κατά περί
πτωση μέ τήν ι'δια διαδικασία .

"Αρθρο 14

1 . Κάθε εισαγωγή στήν Κοινότητα προϊόντων πού
άναφέρονται στό άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι δυνατόν
νά υπόκειται στήν ύποχρέωση προσκομίσεως πιστο
ποιητικού είσαγωγής , ή όποία χορηγείται άπό τά
Κράτη μέλη σέ κάθε ενδιαφερόμενο μετά άπό αϊτησή
του, οποιοσδήποτε καί άν είναι ό τόπος έγκαταστάσεώς
του έντός τής Κοινότητος .

1 . Κατά τό μέτρο πού άπαιτεΐται γιά νά καταστεί δυ
νατή ή έξαγωγή προϊόντων πού άναφέρονται στό άρ
θρο 1 παράγραφος 1 βάσει τών τιμών τών προϊόντων
αύτών στήν διεθνή άγορά, ή διαφορά μεταξύ τών τιμών
αύτών καί τών τιμών έντός τής Κοινότητος δύναται νά
καλυφθεί άπό μία επιστροφή κατά τήν έξαγωγή .
2. Ή επιστροφή είναι 'ίδια γιά όλόκληρη τήν Κοινό
τητα . Δύναται νά διαφοροποιείται άνάλογα μέ τούς τό
πους προορισμού .

Ή καθορισθείσα έπιστροφή χορηγείται μετά άπό αί
τηση τοϋ ένδιαφερομένου .
3 . Κατά τόν καθορισμό τής επιστροφής λαμβάνεται
ιδίως ύπόψη ή άνάγκη νά έπιτευχθεΐ Ισορροπία μεταξύ
τής χρησιμοποιήσεως κοινοτικών προϊόντων βάσεως
στήν έξαγωγή μεταποιημένων εμπορευμάτων πρός τίς
τρίτες χώρες καί τής χρησιμοποιήσεως τών προϊόντων
τών χωρών αύτών, εισαχθέντων ύπό καθεστώς τελει
οποιήσεως.
4. Τό Συμβούλιο μέ ειδική πλειοψηφία, προτάσει τής
'Επιτροπής, θεσπίζει τούς γενικούς κανόνες πού άφο
ροϋν τή χορήγηση καί τόν προκαθορισμό τών έπι
στροφών κατά τήν έξαγωγή καθώς καί τά κριτήρια
καθορισμού τοΟ ϋψους τους.

5. Ό καθορισμός τών έπιστροφών γίνεται περιοδικά
κατά τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 24. Σέ
περίπτωση άνάγκης , ή 'Επιτροπή δύναται, μετά άπό
αϊτηση Κράτους μέλους ή μέ δική της πρωτοβουλία, νά
τροποποιήσει τίς έπιστροφές κατά τήν ένδιάμεση
περίοδο .
6. Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τοΰ παρόντος άρθρου
καθορίζονται κατά τή διαδικασία πού προβλέπεται στό
άρθρο 24.

Επίσημη ' Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
"Αρθρο 16

Κατά τό μέτρο πού απαιτείται γιά τήν καλή λειτουργία
τής κοινής οργανώσεως αγοράς στόν τομέα τοϋ χοι
ρείου κρέατος , τό Συμβούλιο μέ ειδική πλειοψηφία ,
προτάσει τής 'Επιτροπής, δύναται νά αποκλείσει όλι
κώς ή μερικώς τήν προσφυγή στό καθεστώς τό αποκα
λούμενο καθεστώς τελειοποιήσεως πρός έπανεξαγωγή
γιά τά προϊόντα πού άναφέρονται στό άρθρο 1 παρά
γραφος 1 , τά όποια προορίζονται γιά τήν παρασκευή
προϊόντων πού άναφέρονται στήν ϊδια παράγραφο .

9

μέλους ή μέ δική της πρωτοβουλία, αποφασίζει τά
αναγκαία μέτρα , τά όποια άνακοινώνονται στά Κράτη
μέλη καί τυγχάνουν αμέσου έφαρμογής. "Αν ή 'Επι
τροπή συγκληθεί μετά άπό αίτηση Κράτους μέλους ,
άποφασίζει σχετικά έντός εϊκοσι τεσσάρων ώρών άπό
τής λήψεως τής αιτήσεως .
3 . Κάθε Κράτος μέλος δύναται νά φέρει ενώπιον τοϋ
Συμβουλίου τά μέτρα πού ελαβε ή ' Επιτροπή έντός
προθεσμίας τριών έργασίμων ήμερών άπό τής άνακοι
νώσεώς του . Τό Συμβούλιο συνέρχεται άμελλητί . Μέ
είδική πλειοψηφία δύναται νά τροποποιήσει ή νά ακυ
ρώσει τά εν λόγω μέτρα .

"Αρθρο 17

1.

Οί γενικοί κανόνες γιά τήν ερμηνεία τοΰ κοινοΰ

δασμολογίου καί οί ειδικοί κανόνες γιά τήν εφαρμογή
του , έφαρμόζονται στήν δασμολογική κατάταξη τών
προϊόντων, τά όποια άφορα ό παρών κανονισμός . Ή
δασμολογική ονοματολογία πού προκύπτει άπό τήν
εφαρμογή τοΰ παρόντος κανονισμοΰ περιλαμβάνεται
στό κοινό δασμολόγιο .

2 . ' Εκτός άντιθέτων διατάξεων τοΰ παρόντος κανονι

σμοΰ ή παρεκκλίσεως πού εχει άποφασισθεΐ άπό τό
Συμβούλιο μέ ειδική πλειοψηφία, προτάσει τής ' Επι
τροπής , άπαγορεύεται :

ΤΙΤΛΟΣ III

Γενικές διατάξεις
"Αρθρο 19

Δέν γίνονται δεκτά στήν ελεύθερη κυκλοφορία στό
εσωτερικό τής Κοινότητος τά έμπορεύματα πού άνα
φέρονται στό άρθρο 1 παράγραφος 1 , στήν παρασκευή

ή επεξεργασία τών οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊ
όντα πού δέν άναφέρονται στά άρθρα 9 παράγραφος 2
καί 10 παράγραφος 1 τής συνθήκης .

— ή είσπραξη οποιουδήποτε δασμοΰ ή φορολογικής
επιβαρύνσεως ισοδυνάμου άποτελέσματος ,
— ή εφαρμογή οποιουδήποτε ποσοτικοΰ περιορισμού
ή μέτρου ισοδυνάμου άποτελέσματος .

Ώς μέτρο ισοδυνάμου άποτελέσματος πρός ποσοτικό
περιορισμό θεωρείται μεταξύ άλλων, ό περιορισμός σέ
μία συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων τής χορηγή
σεως πιστοποιητικών εισαγωγής .

"Αρθρο 18
1 . "Αν ή άγορά έντός τής Κοινότητος γιά ένα ή
περισσότερα προϊόντα άπό έκεΐνα πού άναφέρονται
στό άρθρο 1 παράγραφος 1 ύφίσταται ή άπειλεΐται νά
ύποστεϊ, έξ αίτιας τών εισαγωγών ή έξαγωγών, σοβαρές
διαταραχές πού είναι δυνατόν νά θέσουν σέ κίνδυνο
τούς στόχους τοΰ άρθρου 39 τής συνθήκης, δύνανται
νά εφαρμοσθούν κατάλληλα μέτρα κατά τίς συναλλα
γές μέ τίς τρίτες χώρες, μέχρι νά εξαλειφθεί ή διατα
ραχή ή ή απειλή διαταραχής .

"Αρθρο 20

Γιά νά ληφθοΰν υπόψη οί περιορισμοί στήν έλεύθερη
κυκλοφορία έμπορευμάτων, οί όποιοι δύνανται νά προ
κύψουν άπό τήν εφαρμογή μέτρων πού άποβλέπουν
στήν καταπολέμηση τής εξαπλώσεως άσθενειών στά
ζώα , δύνανται νά ληφθοΰν εξαιρετικά μέτρα στηρίξεως
τής άγοράς, ή όποία θίγεται άπό τούς περιορισμούς
αυτούς , κατά τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρ
θρο 24. Τά μέτρα αυτά δύνανται νά ληφθοΰν μόνο κατά
τό μέτρο καί τό άπολύτως άναγκαΐο χρονικό διάστημα
γιά τήν στήριξη τής άγοράς αυτής.

"Αρθρο 21

Μέ τήν επιφύλαξη άντιθέτων διατάξεων τοΰ παρόντος
κανονισμοΰ, τά άρθρα 92 εως 94 τής συνθήκης εφαρμό
ζονται στήν παραγωγή καί στό έμπόριο τών προϊόντων
πού άναφέρονται στό άρθρο 1 παράγραφος 1 .

"Αρθρο 22

Τό Συμβούλιο προτάσει τής 'Επιτροπής, καθορίζει μέ
είδική πλειοψηφία τίς λεπτομέρειες έφαρμογής τής
παρούσης παραγράφου καί προσδιορίζει τίς περιπτώ
σεις καί τά όρια, έντός τών όποιων τά Κράτη μέλη
δύνανται νά λάβουν συντηρητικά μέτρα .

Τά Κράτη μέλη καί ή ' Επιτροπή άνακοινώνουν άμοι
βαΐα τά άναγκαΐα στοιχεία γιά τήν εφαρμογή τοΰ πα
ρόντος κανονισμού .

2. "Αν προκύψει ή κατάσταση πού άναφέρεται στήν
παράγραφο 1 , ή 'Επιτροπή , μετά άπό αϊτηση Κράτους

Οί λεπτομέρειες τής άνακοινώσεως καί τής διαδόσεως
αύτών τών στοιχείων θεσπίζονται κατά τή διαδικασία
πού προβλέπεται στό άρθρο 24.

0
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"Αρθρο 23

πρωτοβουλία εϊτε μετά άπό αϊτηση του αντιπροσώπου
Κράτους μέλους .

1 . Συνιστάται Επιτροπή Διαχειρίσεως Χοιρείου
Κρέατος, άποκαλουμένη στό έξης «έπιτροπή», πού
αποτελείται άπό αντιπροσώπους τών Κρατών μελών
καί προεδρεύεται άπό εναν αντιπρόσωπο τής ' Επιτρο
πής .

2. Στήν έπιτροπή αυτή , οι ψήφοι τών Κρατών μελών
σταθμίζονται όπως προβλέπεται στό άρθρο 148 παρά
γραφος 2 τής συνθήκης . Ό πρόεδρος δέν ψηφίζει .

Άρθρο 26

Ό παρών κανονισμός πρέπει νά εφαρμόζεται ετσι,
ώστε νά λαμβάνονται ύπόψη παράλληλα καί κατά τόν
κατάλληλο τρόπο οί στόχοι πού προβλέπονται στά
άρθρα 39 καί 110 τής συνθήκης .
Άρθρο 27

Άρθρο 24

1 . Στήν περίπτωση δπου γίνεται αναφορά στ ή διαδι
κασία πού ορίζεται στό παρόν άρθρο , ή έπιτροπή συ
γκαλείται άπό τόν πρόεδρο της εϊτε μέ δική του πρωτο
βουλία εϊτε μετά άπό αϊτηση τοΰ άντιπροσώπου Κρά
τους μέλους .

2. Ό άντιπρόσωπος τής 'Επιτροπής ύποθάλλει σχέ
διο τών μέτρων πού πρέπει νά ληφθοΰν . Ή έπιτροπή
διατυπώνει τήν γνώμη της επί τών μέτρων αύτών εντός
προθεσμίας πού δύναται νά καθορίζει ό πρόεδρος ανά
λογα μέ τόν έπείγοντα χαρακτήρα τών θεμάτων πού
ύποβάλλονται γιά έξέταση . Ή έπιτροπή άποφασίζει μέ
πλειοψηφία σαράντα μίας ψήφων.

3 . Ή Έπιτροπή θεσπίζει μέτρα πού τυγχάνουν άμέ
σου έφαρμογής . 'Εν τούτοις, άν αύτά δέν είναι σύμ
φωνα μέ τήν γνώμη τής έπιτροπής, τά μέτρα αύτά ανα
κοινώνονται άμέσως άπό τήν ' Επιτροπή στό Συμβού
λιο . Στήν περίπτωση αύτή , ή ' Επιτροπή δύναται νά
άναβάλει γιά ενα μήνα, κατ' άνώτατο όριο άπό τήν
άνακοίνωση αύτή , τήν έφαρμογή τών μέτρων πού εχει
άποφασίσει.

Τό Συμβούλιο, μέ ειδική πλειοψηφία , δύναται νά λάβει
διαφορετική άπόφαση εντός προθεσμίας ένός μηνός .

Σε περίπτωση κατά τήν όποία ή ' Ιταλία κάνει χρήση
τής εύχερείας πού προβλέπεται στό άρθρο 23 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) άριθ . 2727/75 τοΰ Συμβουλίου τής 29ης
' Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως άγοράς

στόν τομέα τών σιτηρών (*), τό Συμβούλιο, μέ ειδική
πλειοψηφία, προτάσει τής Επιτροπής , λαμβάνει τά
άναγκαια μέτρα γιά τήν άποφυγή στρεβλώσεων τοΰ
άνταγωνισμοΰ .
Άρθρο 28

1 . Καταργείται ό κανονισμός άριθ . 121 /67/ΕΟΚ τοΰ
Συμβουλίου τής 13ης ' Ιουνίου 1967 περί κοινής οργα

νώσεως άγοράς στόν τομέα τοΰ χοιρείου κρέατος (2),
όπως έτροποποιήθη τελευταία άπό τόν κανονισμό

(ΕΟΚ) άριθ . 1 86 1 /74 (3) .
2 . Οί παραπομπές στόν κανονισμό πού καταργείται
άπό τήν παράγραφο 1 θεωροΰνται δτι έγιναν στόν πα
ρόντα κανονισμό .

Οί παραπομπές καί οί άναφορές στά άρθρα τοΰ παρό
ντος κανονισμού πρέπει νά εκλαμβάνονται σύμφωνα μέ
τόν πίνακα άντιστόιχίας πού δίδεται στό παράρτημα.

"Αρθρο 25

"Αρθρο 29

Ή έπιτροπή δύναται νά εξετάσει όποιοδήποτε άλλο
θέμα ύποβάλλεται άπό τόν πρόεδρο της εϊτε μέ δική του

Ό παρών κανονισμός άρχίζει νά ίσχύει τήν 1η Νοεμ
βρίου 1975 .

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός δλα τά μέρη του καί ίσχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος .

Έγινε στό Λουξεμβοΰργο, στίς 29 ' Οκτωβρίου 1975 .
Γιά τό Συμβουλιο

Ό Πρόεδρος
G. MARCORA

o EE άριθ . N 281 τής 1.11.1975, σ. 1 .

(2) ΕΕ άριθ. 117 τής 19.6.1967, σ. 2283/67.
(3) ΕΕ άριθ. N 197 τής 19.7.1974, σ. 3 .
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