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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2231/85 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Αυγούστου 1985
περί τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1018/84 (2), και
ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 4,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
της όρυζας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1025/84 (4), και ιδίως το άρθρο
12 παράγραφος 4,
τον κανονισμό αριθ. 129 του Συμβουλίου περί της αξίας
της λογιστικής μονάδας και των τιμών συναλλάγματος
που πρέπει να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2543/73 (6), και ιδίως το
άρθρο 3,

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή
των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και
την όρυζα έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2127/85 (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2213/85 (8) ■

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1027/84 του Συμβουλίου
της 31ης Μαρτίου 1984 (9) τροποποίησε τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2744/75 (10) όσον αφορά τα προϊόντα που
υπάγονται στη διάκριση 23.02 Α του Κοινού Δασμολο
γίου ·
ότι, για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά
το καθεστώς των εισφορών, ο υπολογισμός τους πρέπει
να βασίζεται στα εξής :

— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %,
σε συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην
κεντρική τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το συντε
λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 2β παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 974/71 (") όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
855/84 ('2)

— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής
που βασίζεται στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγ
ματικών ισοτιμιών όψεως καθενός από αυτά τα νομί
σματα, όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια μιας
καθορισμένης περιόδου, σε σχέση με τα νομίσματα
της Κοινότητας που αναφέρονται στην προηγούμενη
περίπτωση, και του προαναφερθέντος συντελεστή ·
ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που
διαπιστώθηκαν την 1η Αυγούστου 1985 ·
ότι η εισφορά που εφαρμόζεται στο προϊόν βάσεως, η
οποία καθορίστηκε τελευταία, απέχει του μέσου όρου
των εισφορών περισσότερο από 3,02 ΕCU ανά τόνο του
προϊόντος βάσεως · ότι οι εισφορές που ισχύουν επί του
παρόντος πρέπει, στο εξής, δυνάμει του άρθρου 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1579/74 (ι3) να τροποποιηθούν
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των μετα
ποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα,
που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2744/
75, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1027/84 και καθορίζονται στο παράρτημα
του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2127/85,
τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 3 Αυγού
στου 1985 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και ισχύει αμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 1985 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος
') ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
2) ΕΕ- αριθ. L 107 της 19. 4. 1984, σ. 1 .
3) ΕΕ αριθ. L 166 της 25 . 6. 1976, σ. 1 .
4) ΕΕ αριθ. L 107 της 19. 4. 1984, σ. 13.
5) ΕΕ αριθ. 106 της 30. 10. 1962, σ. 2553/62.
6) ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1973, σ. 1 .
7) ΕΕ αριθ. L 198 της 30. 7. 1985, σ. 38.
8) ΕΕ αριθ. L 204 της 2. 8. 1985, σ. 36.
9) ΕΕ αριθ. L 107 της 19. 4. 1984, σ. 15 .
|0) ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975 , σ. 65 .

(") ΕΕ αριθ. L 106 της 12. 5 . 1971 , σ. 1 .
( IZ) ΕΕ αριθ. L 90 της 1 . 4. 1984, σ. 1 .
(») ΕΕ αριθ. L 168 της 25 . 6. 1974, σ. 7 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 1985 περί τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμόζο
νται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
(ΕCU/τόνο)

Κλάση του Κοινού
Δασμολογίου

Εισφορές

Τρίτες χώρες
(πλην ΑCΡ ή ΡΤΟΜ)

ΑCΡ ή ΡΤΟΜ

11.02 Β 11 α) (2)

149,17

146,15

11.02 Γ I (2)

178,84

175,82

11.02 Δ I (2)

115,11

112,09

11.02 Ε II α) (2)

203,84

197,80

11.02 Ζ I (2)

203,84

197,80

88,46

82,42

11.07 Α Ια)

206,48

195,60

11.07 Α 16)

157,03

146,15

11.08 Α III

201,17

180,62

11.09

509,74

328,40

11.02 Η I

(2) Για το διαχωρισμό μεταξύ των προϊόντων των κλάσεων 1 1.01 και 1 1.02 αφ' ενός και εκείνων της διακρί
σεως 23.02 Α αφ' ετέρου, θεωρούνται ότι υπάγονται στις κλάσεις 11.01 και 11.02 τα προϊόντα που έχουν
ταυτόχρονα :
— περιεκτικότητα σε άμυλο (καθοριζομένη κατά την τροποποιημένη πολαρομετρική μέθοδο Ewers)
μεγαλύτερη από 45% (σε βάρος) σε ξηρή ύλη,
— περιεκτικότητα σε τέφρα (σε βάρος) σε ξηρή ύλη (αφαιρουμένων των μεταλλικών υλών που ενδεχο
μένως προστέθηκαν) μικρότερη από ή ίση με 1,6% για την όρυζα, 2,5 % για το σίτο και τη σίκαλη,
3 % για την κριθή, 4 % για το φαγόπυρο το εδώδιμο, 5 % για τη βρώμη και 2 % για τα άλλα δημη
τριακά.

Τα φύτρα σπερμάτων δημητριακών, ολόκληρα, πεπλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα, υπάγονται εν
πάση περιπτώσει στην κλάση 11.02.

