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Αριθ. L 326/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3540/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Νοεμβρίου 1986

περί καθορισμού των ποσών που εισπράττονται στον τομέα του βοείου κρέατος για τα
προϊόντα που εξήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την εβδομάδα από τις 3 έως 9 Νοεμ
βρίου 1986
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1347/86 του Συμβουλίου της 6ης
Μαΐου 1986 για τη χορήγηση πριμοδότησης για τη σφαγή
ορισμένων χονδρών βοοειδών κρεατοπαραγωγής στο
Ηνωμένο Βασίλειο ('),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1695/86 της Επιτροπής της 30ής
Μαΐου 1986 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής
της πριμοδότησης για τη σφαγή ορισμένων χονδρών βοοει
δών κρεατοπαραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο (2), και ιδίως
το άρθρο 7 παράγραφος 1 ,

όντων που αναφέρονται στο παράρτημα του εν λόγω κανο
νισμού, καθορίζονται κάθε εβδομάδα από την Επιτροπή ·

ότι πρέπει, συνεπώς, να καθοριστούν τα ποσά που εισπράτ
τονται για τα προϊόντα που εξήλθαν από το Ηνωμένο Βασί
λειο κατά την εβδομάδα από τις 3 έως 9 Νοεμβρίου 1986,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1347/86 και όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο
άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1695/86, τα οποία εξήλθαν από το έδαφος του Ηνωμένού
Βασιλείου κατά την εβδομάδα από τις 3 έως 9 Νοεμβρίου
1986, τα ποσά που εισπράττονται καθορίζονται στο παράρ

1347/86 ένα ποσό ίσο με εκείνο της μεταβλητής πριμοδό

τημα.

Εκτιμώντας :

τησης για τη σφαγή που χορηγείται στο Ηνωμένο Βασίλειο
εισπράττεται για τα κρέατα και τα παρασκευάσματα που
προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν πριμοδοτηθεί κατά
την αποστολή τους προς τα άλλα κράτη μέλη ή κατά την
εξαγωγή τους προς τις τρίτες χώρες ·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1695/86, τα ποσά που εισπράττονται, κατά την
έξοδο από το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου των προϊ

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τις 3 Νοεμβρίου 1986.

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

Βρυξέλλες, 20 Νοέμβριου 1986.
Για την Επιτροπή
FΓ3ΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 119 της 8. 5. 1986, σ. 40.
(2) ΕΕ αριθ. L 146 της 31 . 5. 1986, σ. 56.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσά που εισπράττονται για τα προϊόντα που εξήλθαν από το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την
εβδομάδα από τις 3 ώς 9 Νοεμβρίου 1986

(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους)

Κλάση
του κοινού

Περιγραφή

Ποσά

2

3

δασμολογίου
1

ex 02.01 Α II α)
και

Cχ 02.01 Α II 6)

Κρέατα χονδρών βοοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα :
1 . Σε ολόκληρα σφάγια, ημιμόρια σφαγίου ή τεταρτημόρια αποκα
λούμενα «αλληλοσυμπληρούμενα»

26,26474

2. Εμπρόσθια τεταρτημόρια μη κεχωρισμένα ή κεχωρισμένα

21,01179

3. Οπίσθια τεταρτημόρια μη κεχωρισμένα ή κεχωρισμένα

31,51769

4. Έτερα :
αα) Μη αποστεωμένα
66) Αποστεωμένα
ex 02.06 Γ I α)

21,01179
35,98269

Κρέατα χονδρών βοοειδών, αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή
καπνιστά :

1 . Μη αποστεωμένα

21,01179

\

2. Αποστεωμένα

29,94180

ex 16.02 Β III 6) 1

Έτερα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων
σφαγίων χονδρών βοοειδών :
αα) Μη εψημένα · μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων κρέατος εψη
μένων, ή κρέατος ή παραπροϊόντων κρέατος μη εψημένων :
11 . Προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο
βόειο κρέας, εξαιρέσει των παραπροϊόντων και του λίπους
22. Έτερα

29,94180
21,01179

