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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 224/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Ιανουαρίου 1987

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή ζώντων προβατοειδών και αιγοειδών,
καθώς και προβείου και αιγείου κρέατος εκτός του κατεψυγμένου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1980 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. £82/86 (2),
και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1 ,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :
ότι, δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1837/80, εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα
που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο α) του κανονισμού
αυτού ■

ότι, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I στη
διάκριση 02.01 Α IV α) 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1837/
80, η εισφορά ισούται με τη διαφορά μεταξύ της εποχιακής
τιμής βάσεως και της τιμής προσφοράς «ελεύθερο της
σύνορα» της Κοινότητας

ότι η εποχιακή τιμή βάσεως καθορίζεται, για την περίοδο
1987, στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1472/86 του
Συμβουλίου (3) ·
ότι η τιμή προσφοράς «ελεύθερο στα σύνορα» έχει καθορι
σθεί σύμφωνα με τις πλέον αντιπροσωπευτικές, όσον αφορά
ποιότητα και ποσότητα, δυνατότητες αγοράς, οι οποίες
διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 21η
του προηγούμενου μήνα μέχρι την 20ή του μήνα κατά τη
διάρκεια του οποίου καθορίζονται οι εισφορές, αφού
ελήφθησαν υπόψη ιδίως η κατάσταση προσφοράς και ζητή
σεως νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη κρέατος, οι τιμές
της διεθνούς αγοράς για κατεψυγμένο κρέας κατηγορίας
ανταγωνιστικής του νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη

κρέατος και η πείρα που έχει αποκτηθεί
ότι σε περίπτωση ανάγκης η τιμή προσφοράς «ελεύθερο στα
σύνορα» καθορίζεται σύμφωνα με τις πλέον αντιπροσωπευ
τικές δυνατότητες αγοράς που διαπιστώθηκαν για τα ζώντα
προβατοειδή ·

ότι, δυνάμει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2668/80 (4), οι τιμές προσφοράς «ελεύθερο στα σύνορα»
προκύπτουν ιδίως από τις τιμές που αναφέρονται στα τελω
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νειακά έγγραφα τα οποία συνοδεύουν τα εισαγόμενα προϊ
όντα προελεύσεως τρίτων χωρών ή από άλλα στοιχεία
σχετικά με τις τιμές κατά την εξαγωγή που εφαρμόζονται
από αυτές τις τρίτες χώρες ότι, εντούτοις δεν πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι τιμές προσφοράς που δεν αντιστοι
χούν στις πραγματικές δυνατότητες αγοράς ή αφορούν
ποσότητες μη αντιπροσωπευτικές καθώς και οι τιμές
προσφοράς για τις οποίες η εξέλιξη των τιμών γενικώς ή τα
διαθέσιμα στοιχεία επιτρέπουν να θεωρηθούν ότι δεν είναι
αντιπροσωπευτικές της πραγματικής τάσεως των τιμών της
χώρας προελεύσεως
ότι μία ειδική εισφορά δύναται να καθορισθεί για τα προϊ
όντα καταγωγής ή προελεύσεως μιας ή περισσοτέρων
τρίτων χωρών, στην περίπτωση κατά την οποία οι εξαγωγές
των προϊόντων αυτών πραγματοποιούνται σε τιμές ασυνή
θως χαμηλές ·

ότι για τα ζώντα προβατοειδή και αιγοειδή της διακρίσεως
01.04 Β καθώς και για τα κρέατα που αναφέρονται στις
διακρίσεις 02.01 Α IV α) 2, 3, 4 και 5 και 02.06 Γ II α) στο
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80, η
εισφορά είναι ίση με την εισφορά που έχει ορισθεί για τα
ολόκληρα σφάγια πολλαπλασιαζόμενη επί ένα σταθερό
συντελεστή ο οποίος έχει καθορισθεί για καθένα από τα εν
λόγω προϊόντα · ότι οι συντελεστές αυτοί καθορίζονται στο
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2668/80 ·
ότι οι εισφορές πρέπει να καθορίζονται έτσι ώστε να
τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς
συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα · ότι
συντρέχει επίσης λόγος να ληφθούν υπόψη οι συμφωνίες
αυτοπεριορισμού που συνάπτονται μεταξύ της Κοινότητας
και ορισμένων τρίτων χωρών ·

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 του Συμβουλίου (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 73/87 (6), καθόρισε το καθεστώς που εφαρμόζεται σε
γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που
προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων,
καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού ή των υπερπόντιων χωρών και εδαφών ·
ότι οι εισφορές καθορίζονται πριν από την 27η κάθε μηνός
για καθεμία από τις εβδομάδες του επόμενου μήνα ότι
εφαρμόζονται από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή · ότι σε
περίπτωση ανάγκης δύνανται να τροποποιούνται ενδια
μέσως ·

ότι για να καταστεί δυνατό να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών, ο υπολογισμός τους πρέπει να
συμπεριλαμβάνει :
(5) ΕΕ αριθ. L 61 της 1 . 3 . 1985, σ. 4.
(6) ΕΕ αριθ. L 11 της 13. 1 . 1987, σ. 23.
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— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μεγίστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή που προβλέ
πεται στο άρθρο 3 στοιχείο 6) τελευταίο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου ('),
— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών
ισοτιμιών όψεως καθενός από αυτά τα νομίσματα, 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 από τις διατάξεις των ανωτέρω κανονισμών, και ιδίως
από τα στοιχεία και τις τιμές των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, προκύπτει ότι οι εισφορές για τα ζώντα προβατο
ειδή και αιγοειδή καθώς και για το πρόβειο και αίγειο
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κρέας εκτός του κατεψυγμένου πρέπει να καθορισθούν
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο I

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή ζώντων προβατοειδών και
αιγοειδών καθώς και προβείου και αιγείου κρέατος εκτός
του κατεψυγμένου καθορίζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Φεβρουαρίου
1987 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 26ης Ιανουαρίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή ζώντων προβατοειδών και αιγοειδών, καθώς και προβείου και αιγείου κρέατος εκτός του
κατεψυγμένου
(ECU/100 χγρ)

Κλάση του κοινού
δασμολογίου

Εβδομάδα αριθ. 5
από 2 έως
8 Φεβρουαρίου 1987

Εβδομάδα αριθ. 6
από 9 έως
15 Φεβρουαρίου 1987

Εβδομάδα αριθ. 7
από 16 έως
22 Φεβρουαρίου 1987

Εβδομάδα αριθ. 8
από 23 Φεβρουαρίου έως
1 Μαρτίου 1987

01.04 Β

129,546 0

132,667 Ο

134,420 Ο

02.01 Α IV α) 1

275,630 (2)

282,270 Ο

286,000 Ο

2

200,200 Ο

135,680 Ο
288,680 Ο
202,076 0

192,941 Ο

197,589 Ο

3

303,193 (2)

310,497 Ο

314,600 Ο

317,548 Ο

4

358,319 0

366,951 Ο

371,800 Ο

375,284 (2)

5 αα)

358,319 (2)

366,951 0

371,800 Ο

375,284 Ο

66)

501,647 (2)

513,731 Ο

520,520 Ο

525,398 0

02.06 Γ II α) 1

358,319 (3)

366,951 Ο

371,800 Ο

375,284 Ο

2

501,647 Ο

513,731 Ο

520,520 Ο

525,398 Ο

(') Η εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ)
αριθ. 19/82 της Επιτροπής.
(2) Η εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στο ποσό που προκύπτει είτε από την παγιοποίηση στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ είτε από τους όρους που προβλέπονται στους
κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1985/82, (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 19/82 της Επιτροπής.
(3) Η εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 19/82 της Επιτρο
πής.

