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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 271/83 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Φεβρουαρίου 1983
περί καθορισμού του ποσού της μεταβλητής πριμοδοτήσεως κατά τη σφαγή των
προβατοειδών για τη Μεγάλη Βρετανία, και των ποσών προς είσπραξη για τα προϊόντα που
εξάγονται από την εν λόγω περιοχή
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1980 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των κρεάτων προβατοειδών και αιγοειδών ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1195/82 (2),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2661 /80 της Επιτροπής της
17ης Οκτωβρίου 1980 περί των τρόπων εφαρμογής της
μεταβλητής πριμοδοτήσεως κατά τη σφαγή των προβα
τοειδών (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1238/82 (4), και ιδίως το άρθρο 3 παρά
γραφος 1 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,

σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80 και στο άρθρο 4 παράγραφοι
1 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2661 /80, ότι η μετα
βλητή πριμοδότηση κατά τη σφαγή για τα προβατοειδή,
τα οποία έχουν δηλωθεί δυνάμενα να τύχουν αυτής στο
Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς επίσης και τα ποσά προς
είσπραξη για τα προϊόντα που εξάγονται από τη Μεγάλη
Βρετανία, στη διάρκεια της περιόδου από 10 έως 16
Ιανουαρίου 1983, πρέπει να είναι σύμφωνα με εκείνα που
καθορίζονται στα επόμενα παραρτήματα

ότι πρέπει να αναφερθεί ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
3191 /80 της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 1980 (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1558/82 (6), έχει καθορίσει τα μεταβατικά μέτρα
όσον αφορά τη μη επανάκτηση της μεταβλητής πριμοδο
τήσεως κατά τη σφαγή των προϊόντων του τομέα του
προβείου και αιγείου κρέατος που εξάγονται εκτός της
Κοινότητας,

Εκτιμώντας :

ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι επί του παρόντος το

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

μόνο Κράτος μέλος που καταβάλλει τη μεταβλητή
πριμοδότηση κατά τη σφαγή ■ ότι εξάλλου αυτό το
Κράτος μέλος έχει αποφασίσει να εφαρμόσει αυτή την
πριμοδότηση μόνο στην περιοχή 5 (Μεγάλη Βρετανία),
κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80 ότι είναι λοιπόν αναγκαίο
να καθορίζεται από την Επιτροπή το επίπεδο καθώς και
το ποσό που εισπράττεται επί των προϊόντων που εξάγο
νται από την εν λόγω περιοχή για την περίοδο από 10
έως 16 Ιανουαρίου 1983
ότι, κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2661 /80, το ποσό της μεταβλητής πριμοδο
τήσεως κατά τη σφαγή πρέπει να καθορίζεται κάθε
εβδομάδα από την Επιτροπή για κάθε ενδιαφερόμενο
Κράτος μέλος ή, όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, για
τη Μεγάλη Βρετανία

ότι, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2661 /80, το ποσό πρός είσπραξη για τα
προϊόντα που εξάγονται από τα ενδιαφερόμενα Κράτη
μέλη ή, όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη
Μεγάλη Βρετανία, πρέπει να καθορίζεται κάθε εβδο
μάδα για καθένα από αυτά τα Κράτη μέλη από την
Επιτροπή
ότι απορρέει, από την εφαρμογή των διατάξεων που

προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονι

Άρθρο 1

Για τα προβατοειδή ή τα κρέατα προβατοειδών που
έχουν δηλωθεί στη Μεγάλη Βρετανία ως δυνάμενα να
τύχουν της μεταβλητής πριμοδοτήσεως κατά τη διάρκεια
της περιόδου από 10 έως 16 Ιανουαρίου 1983, το ποσό
της πριμοδοτήσεως ισούται με το ποσό το καθοριζόμενο
στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3191 /80, για τα προϊόντα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 υπό α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1837/80, τα οποία έχουν εξαχθεί από το έδαφος της
Μεγάλης Βρετανίας κατά τη διάρκεια της περιόδου από
10 έως 16 Ιανουαρίου 1983, τα προς είσπραξη ποσά ισού
νται με εκείνα που καθορίζονται στο παράρτημα II.
'Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσιεύσεώς του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τις 10 Ιανουαρίου 1983 .
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(5) ΕΕ αριθ. L 332 της 10. 12. 1980, σ. 14.
(6) ΕΕ αριθ. L 172 της 18. 6. 1982, σ. 21 .
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
Κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την 1η Φεβρουαρίου 1983.
Για την Επιτροπή
Ρoul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

περί καθορισμού του ποσού της μεταβλητής πριμοδοτήσεως κατά τη σφαγή των προβατοειδών τα οποία
έχουν δηλωθεί «υποκείμενα σε πριμοδότηση» στη Μεγάλη Βρετανία, για την εβδομάδα που αρχίζει την
10η Ιανουαρίου 1983
Ποσό πριμοδοτήσεως

Περιγραφή εμπορευμάτων

Προβατοειδή ή πιστοποιημένα κρέατα προβατο
ειδών

105,003 ECU/ 100 χγρ βάρους, κατ' εκτίμηση ή
πραγματικού, του σφαγίου του υποστάντος την
κατάλληλη προετοιμασία (')

(') Στα όρια βάρους που έχουν καθορισθεί στη Μεγάλη Βρετανία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

περί καθορισμού του ποσού προς είσπραξη για τα προϊόντα που εξάγονται από τη Μεγάλη Βρετανία στη
διάρκεια της εβδομάδας που αρχίζει την 10η Ιανουαρίου 1983
(ECU/100 χγρ)

Κλάση του

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κοινού

Ποσά

Δασμολογίου

I
01.04 Β

Ζων βάρος

Προβατοειδή, αιγοειδή, ζώντα, έτερα των αναπαραγωγικών καθαράς
φυλής

49,351
Καθαρό βάρος

02.01 Α IV α)

Κρέατα προβατοειδών και αιγοειδών νωπά ή διατετηρημένα δι'
απλής ψύξεως:
1 . Ολόκληρα σφάγια ή ημιμόρια σφαγίων
2. Εμπρόσθιο ή ημιμόρια εμπροσθίου
3 . Παϊδάκια και/ή σέλλα (selle) ή ημιμόρια παϊδακίων και/ή ημιμό

ρια σέλλας (selle)

4. Κυλότο ή ημιμόρια κυλότου
5. Έτερα :
αα) Τεμάχια μη αποστεωμένα
66) Τεμάχια αποστεωμένα
02.01 Α IV β)

Κρέατα προβατοειδών και αιγοειδών, κατεψυγμένα :
1 . Ολόκληρα σφάγια ή ημιμόρια σφαγίων
2. Εμπρόσθιο ή ημιμόρια εμπροσθίου
3. Παϊδάκια και/ή σέλλα (selle) ή ημιμόρια παϊδακίων και/ή ημιμό

ρια σέλλας (selle)

l

02.06 Γ II α)

4. Κυλότο ή ημιμόρια κυλότου
5 . Έτερα :
αα) Τεμάχια μη αποστεωμένα
66) Τεμάχια αποστεωμένα
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, ηλατισμένα ή εν άλμη, απεξη
ραμμένα ή καπνιστά :
1 . Μη αποστεωμένα
2. Αποστεωμένα

105,003
73,502
115,503

136,504

l
136,504
191,105

I
78,752
55,126
86,627

102,378

l
102,378
143,329

I
136,504
191,105

