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Πράξεις, γιά την ισχυ των όποιων άπαιτειται δημοσίευση

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριΦ. 2664/81 τοΰ Συμβουλίου τής 14ης Σεπτεμβρίου 1981 περί έπι
βολής όριστικού δασμού άντιντάμπινγκ στίς εισαγωγές όρισμένων ύφασμάτων έξ έλα
στικοποιημένου πολυεστέρος καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών 'Αμερικής
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Κανονισμός (ΕΟΚ) άρι& 2665/81 της Επιτροπές της 15ης Σεπτεμβρίου 1981 περί καθορι
σμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οΐ όποιες έφαρμόζονται στά σιτηρά, στά άλευρα
καί στά πλιγούρια καί σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως

4

Κανονισμός (ΕΟΚ) 2666/81 της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 1981 περί καθορισμού
τών πριμοδοτήσεων πού προσθέτονται στίς εισφορές κατά τήν εισαγωγή γιά τά σιτηρά,
τά άλευρα καί τή βύνη

6

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2667/81 τής 'Επιτροπής τής 15ης Σεπτεμβρίου 1981 περί καθορι
σμού τών εισφορών κατά τήν εισαγωγή στόν τομέα τού γάλακτος καί τών γαλακτοκομι
κών προϊόντων
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Κανονισμός (ΕΟΚ) άριΟ. 2668/81 τής 'Επιτροπής τής 11ης Σεπτεμβρίου 1981 περί παρα
δόσεως διαφόρων παρτίδων άποκορυφωμένου γάλακτος σέ σκόνη ώς έπισιτιστική
βοήθεια
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* Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2669/81 τής Επιτροπής τής 14ης Σεπτεμβρίου 1981 περί
έβδόμης τροποποιήσεως τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριϋ. 3075/78 περί λεπτομερειών έφαρ
μογής τών ειδικών μέτρων γιά τά μπιζέλια, τά κουκιά καί τά φούλια, πού χρησιμοποι
ούνται στη διατροφή τών ζώων

13

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2670/81 τής Επιτροπής τής 14ης Σεπτεμβρίου 1981 περί
θεσπίσεως τών λεπτομερειών έφαρμογής γιά τήν έκτός ποσοστώσεως παραγωγή στόν
τομέα τής ζάχαρης

14

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2671/81 τής Επιτροπής τής 14ης Σεπτεμβρίου 1981 περί
τροποποιήσεως τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1998/78 περί τών λεπτομερειών έφαρμογής
τοΰ συστήματος άντισταθμίσεως τών έξόδων άποθεματοποιήσεως στόν τομέα τής
ζάχαρης

17

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2672/81 της 'Επιτροπής τής 15ης Σεπτεμβρίου 1981 περί τροπο
ποιήσεως τοΰ ποσού τής ένισχύσεως γιά τόν βάμβακα

19

(συνέχεια στην έπόμενη σελίδα)

01 πράξεις, οί τίτλοι τών όποιων έχουν τυπωθεί μέ ήμίμαυρα στοιχεία, άποτελοϋν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως πού έχουν θεσπισθεί στό πλαί
σιο τής γεωργικής πολιτικής καί είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οί τίτλοι δλων τών ύπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί μέ μαϋρα στοιχεία καί έπισημαίνονται μέ άστερίσκο.

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2673/81 τής 'Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 1981 περι καθορι
σμοί) τών εισφορών κατά την εισαγωγή γιά τη λευκή ζάχαρη καί τήν άκατέργαστη
ζάχαρη

II
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Πράξειζ, γιά τήν ισχύ τών όποιων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβουλιο
81 /737/ΕΟΚ :

'Απόφαση τοϋ Συμβουλίου τής 15ης Ιουνίου 1981 περι τής άντικαταστάσεως ένός τακτι
κό® μέλους τής Συμβουλευτικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως ....
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Επιτροπή
81 /738/ΕΟΚ :

'Απόφαση τής Επιτροπής τής 31ης Ιουλίου 1981 περι ένισχύσεως τήν όποία σχεδιάζει
νά χορηγήσει ή κυβέρνηση τών Κάτω Χωράν γιά τή δημιουργία νέας μονάδας παραγω
γής άπό έπιχείρηση τοϋ τομέα τών πετροχημικών (άρωματικοί διαλύτες)

22

81 /739/ΕΟΚ :

'Απόφαση τής Επιτροπής τής 31ης Αυγούστου 1981 περί καθορισμοί) τών κατώτατων
τιμών πωλήσεως τοΟ έλαιολάδου πού διατίθεται στό πλαίσιο τής δημοπρασίας πού
προβλέπεται άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2239/81
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81 /740/ΕΟΚ :

'Απόφαση τής Επιτροπής τής 1ης Σεπτεμβρίου 1981 περί καθορισμού τής κατώτατης
τιμής πωλήσεως τοϋ έλαιολάδου πού διατίθεται στό πλαίσιο τής 4ης τμηματικής δημο
πρασίας πού προβλέπεται άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1238/81
26
8 1 /74 1 /ΕΟΚ :

'Απόφαση τής Επιτροπής τής 1ης Σεπτεμβρίου 1981 περί καθορισμού τής κατώτατης
τιμής πωλήσεως τοΰ έλαιολάδου πού διατίθεται πρός έξαγωγή στό πλαίσιο τής 2ης
τμηματικής δημοπρασίας πού προβλέπεται άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1878/81 .
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81 /742/ΕΟΚ :

'Απόφαση τής Επιτροπής τής 1ης Σεπτεμβρίου 1981 περί καθορισμού τών κατωτάτων
τιμών πωλήσεως τοϋ έλαιολάδου πού διατίθεται στό πλαίσιο τής 3ης τμηματικής δημο
πρασίας πού προβλέπεται άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1363/81

28

81 /743/ΕΟΚ :

'Απόφαση τής Επιτροπής τής 1ης Σεπτεμβρίου 1981 περι καθορισμού τής κατώτατης
τιμής πωλήσεως τοϋ έλαιολάδου πού διατίθεται πρός έξαγωγή στό πλαίσιο τής 2ης
τμηματικής δημοπρασίας πού προβλέπεται άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1879/81 .
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81 /744/ΕΟΚ :

'Απόφαση τής Επιτροπής τής 2ας Σεπτεμβρίου 1981 περί καθορισμού τοϋ μέγιστου
ποσοϋ τής έπιστροφής κατά τήν έξαγωγή λευκής ζάχαρης γιά την 6η τμηματική δημο
πρασία πού πραγματοποιείται στό πλαίσιο τής διαρκοϋς δημοπρασίας δυνάμει τοϋ κανο
νισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2041 /81

30

81 /745/ΕΟΚ :

'Απόφαση τής Επιτροπής τής 2ας Σεπτεμβρίου 1981 περι καθορισμού τοϋ μέγιστου
ποσοϋ τής έπιστροφής κατά τήν έξαγωγή γιά τήν 4η τμηματική δημοπρασία άκατέρ
γαστης ζάχαρης πού πραγματοποιείται δυνάμει τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2235/81 . .

31

'Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

16. 9. 81

'Αριθ. L 262/ 1

(Πράξεις, γιά την ισχν τών οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2664/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 14ης Σεπτεμβρίου 1981
περί έπιβολής όριστικοΟ δασμοϋ όντιντάμπινγκ στίς εισαγωγές όρισμένων ύφασμάτων έξ
έλαστικοποιημένου πολυεστέρος καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών 'Αμερικής
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

3ηκαν, μετά άπό αιτησή τους, γραπτώς ή προφορικώς,

"Εχοντας ύπόψη :

γιά τά κύρια γεγονότα καί έκτιμήσεις βάσει τών όποιων
προβλεπόταν νά διατυπωθεί σύσταση γιά όριστική
άπόφαση · ότι όρισμένοι άπό τούς έξαγωγεΐς αύτούς,

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριΟ. 3017/79 τοϋ Συμβουλίου τής
20ής Δεκεμβρίου 1979 περί τής άμυνας κατά τών εισα
γωγών πού άποτελοϋν άντικείμενο ντάμπινγκ ή έπιδοτή
σεων έκ μέρους χωρών μή μελών τής Εύρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητος ('), καί ιδίως τό άρθρο 12,

την πρόταση πού ύπέβαλε ή Επιτροπή κατόπιν διαβου
λεύσεως μέ τή Συμβουλευτική Επιτροπή τοϋ άρθρου 6
τοϋ έν λόγω κανονισμού,
Εκτιμώντας :

δτι μέ τόν κανονισμο (ΕΟΚ) άριθ. 1337/81 (2), ή
Επιτροπή έπέβαλε προσωρινό δασμό άντιντάμπινγκ
38 % στίς εισαγωγές όρισμένων ύφασμάτων έξ έλαστικο
ποιημένου πολυεστέρος καταγωγής Ηνωμένων Πολι
τειών 'Αμερικής· δτι, έν τούτοις, τό ποσοστό τοϋ
δασμοϋ αύτοϋ περιορίστηκε σέ 30,8 % γιά τίς εισαγωγές
τών προϊόντων πού κατασκευάζονται καί έξάγονται άπό
τήν έταιρεία Frank Ix and Sons, New York, καί σέ 3,9%
γιά τά προϊόντα έκεΐνα πού κατασκευάζονται καί
έξάγονται άπό τίς Texfi Industries Inc., Greensboro, North
Carolina, Burlington Industries Inc., Greensboro, North Caro
lina, Bloomsburg Mills Inc., New York, πού διαθέτει έπίσης
στό έμπόριο τά προϊόντα της μέ τήν έπωνυμία Penn
Weaving, καί τέλος άπό τήν Milliken and Co., Spartanburg,
South Carolina· ότι ό δασμός αύτός δέν έφαρμόζεται στίς
εισαγωγές όμοιων προϊόντων πού κατασκευάζονται καί
έξάγονται άπό τήν Greenwood Mills, Inc., Greenwood,
South Carolina

δτι μετά τήν έπιβολή τοϋ προσωρινοϋ δασμοϋ άντιντάμ
πινγκ άπό τήν 'Επιτροπή, όρισμένοι έξαγωγεΐς, οπως οί
έταιρεΐες Milliken and Co., J. P. Stevens and Co. Inc., Texfi
Industries Inc. καί Burlington Industries Inc., ένημερώ
(') EE αριθ. L 339 τής 31 . 12. 1979, σ. 1 .
(J) EE άριθ. L 133 τής 20. 5 . 1981 , σ. 17 .

όπως οί Texfi Industries Inc., Burlington Industries Inc. καί
Bloomsburg Mills, Inc. — Penn Weaving, γνωστοποίησαν
τίς άπόψεις τους ■

ότι τά πληροφοριακά στοιχεία πού χορηγήθηκαν στην
'Επιτροπή, έξαιρέσει τών στοιχείων πού προέρχονται
άπό τήν Burlington Industries Inc. καί τήν Texfi Industries
Inc., δέν μποροϋν νά δικαιολογήσουν άναθεώρηση τών
σταθμισμένων μέσων περιθωρίων ντάμπινγκ πού καθο
ρίστηκαν κατά τόν προσωρινό προσδιορισμό · ότι,
έπομένως, τά παριθώρια αύτά, έξαιρέσει έκείνων πού
άφοροϋν τήν Burlington Industries Inc. καί τήν Texfi
Industries Inc., θεωρούνται όριστικά ■

δτι, έν τούτοις, οΐ πληροφορίες πού ύποβλήθηκαν άπό
τήν έταιρεία Burlington Industries Inc. δείχνουν δτι, έξαι
τίας μιας λανθασμένης έκτιμήσεως όρισμένων έξόδων
μεταφοράς καί όρισμένων γενικών έξόδων πού έπιβαρύ
νουν τήν Burlington (Ireland) Ltd, τό σταθμισμένο μέσο
περιθώριο ντάμπινγκ πού καθορίστηκε γιά τήν έταιρεία
αύτή κατά τόν προσδιορισμό τοϋ προσωρινού δασμού
πρέπει νά μειωθεί, καί δτι τό περιθώριο πού θεωρείται
όριστικό ίσοϋται πρός 0,64%· δτι, έπί πλέον, τά νέα
στοιχεία πού ύποβλήθηκαν άπό τήν Texfi Industries Inc.
δείχνουν δτι ή κανονική άξία τών έξαγωγών τής έται
ρείας αύτής ύπερεκτιμήθηκε καί δτι, κατά συνέπεια, τό
περιθώριο ντάμπινγκ πού θεωρείται όριστικό ίσοϋται
πρός 0,61 % ·

δτι, έξάλλου, μιά άλλη έξαγωγική έταιρεία, ή How
Industries Ltd, Aberdeen, North Carolina, πού δέν είχε
γνωστοποιήσει τήν ϋπαρξή της πρίν τήν έπιβολή τοϋ
προσωρινού δασμοϋ άντιντάμπινγκ, ζήτησε άπό τήν
'Επιτροπή νά άποκλεισθεϊ άπό τό πεδίο έφαρμογής τοϋ
δασμοϋ, ύποστηρίζοντας δτι οί παραδόσεις της στήν
Κοινότητα δέν είχαν πραγματοποιηθεί σέ τιμές ντάμ
πινγκ ·

δτι, προκειμένου νά προσδιορισθεί ή άσκηση ντάμπινγκ
έκ μέρους τής έταιρείας αύτης, ή 'Επιτροπή συγκέντρωσε
δλες τίς αναγκαίες πληροφορίες · ότι ή έρευνα αύτη

'Αριθ. L 262/2

Επίσημη 'Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

κατέδειξε πώς οί μέσες τιμές τών ύφασμάτων έξ ελαστι
κοποιημένου πολυεστέρος πού διατέθηκαν στό έμπόριο
άπό τόν έξαγωγέα αυτόν στήν έσωτερική του άγορά,
ύπήρξαν, κατά τή διάρκεια της περιόδου πού καλύπτει ή
έρευνα, δηλαδή τό ήμερολογιακό έτος 1980, κατώτερες
άπό τά πάγια καί μεταβλητά έξοδα πού άνακύπτουν
κανονικά κατά τήν παραγωγή - ότι, έπομένως, ή κανο
νική άξία κατασκευάστηκε προσαρμόζοντας τίς κατώτε
ρες τιμές στό κόστος παραγωγής, ώστε νά εξαλειφθούν
οί άπώλειες καί νά προβλεφθεί εύλογο κέρδος· ότι ή
Επιτροπή έκρινε πώς τό ποσοστό τοϋ 5 % πού επελέγη
κατά τόν προσωρινό καθορισμό, μπορούσε νά θεωρηθεί
ώς εύλογο κέρδος ·

16. 9. 81

εγγύηση έναντι τοϋ προσωρινοϋ δασμοϋ, πρέπει νά
είσπραχθοϋν όριστικά, έξαιρέσει των ποσών των σχετι
κών μέ τίς παραδόσεις των έταιρειών Texfi Industries Inc.
καί Burlington Industries Inc., τά όποια πρέπει νά άποδε
σμευθοϋν · ότι, πάντως, όσον άφορα τίς εισαγωγές τών
προϊόντων πού κατασκευάζονται καί έξάγονται άπό τήν
How Industries Ltd., ή είσπραξη αύτη πρέπει νά περιορι
σθεί σέ ποσό 'ίσο πρός τόν όριστικό δασμό, δηλαδή
10,2% τών ποσών πού κατατέθησαν ώς έγγύηση έναντι
τοϋ προσωρινού δασμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι ή 'Επιτροπή σύγκρινε τήν κατ' αύτόν τόν τρόπο
προσδιορισθείσα κανονική άξία μέ τίς πράγματι πληρω
θεΐσες τιμές γιά τίς έξαγωγές όμοιων προϊόντων πρός τήν
Κοινότητα, κατά τή διάρκεια της ίδίας περιόδου
άναφοράς· ότι οί συγκρίσεις αύτές έγιναν στό στάδιο
«έξόδου έκ τοϋ εργοστασίου» ■ ότι οί τιμές έξαγωγής
προσαρμόσθηκαν όταν τοϋτο άπεδεικνύετο άναγκαΐο,
ώστε νά ληφθοϋν ύπόψη οί διαφορές στίς φυσικές ιδιό
τητες τοϋ προϊόντος, όπως τό νήμα καί τό φινίρισμα, καί
στούς όρους πωλήσεως ·
ότι τά άποτελέσματα της έρευνας σχετικά μέ τήν έται
ρεία How Industries Ltd δείχνουν ότι οί τιμές έξαγωγής

της έταιρείας αύτής πρός τήν Κοινότητα ήταν κατώτερες
άπό τήν κανονική άξία καί ότι τό μέσο περιθώριο ντάμ
πινγκ ίσοϋται πρός 3,9 % · ότι ό έξαγωγέας αύτός ενημε
ρώθηκε γιά τά κύρια γεγονότα καί έκτιμήσεις βάσει τών
όποιων προβλεπόταν νά διατυπωθεί σύσταση γιά
όριστική άπόφαση ■
ότι όσον άφορα τά στοιχεία τά σχετικά μέ τή ζημία πού
προκλήθηκε στόν κοινοτικό κλάδο παραγωγής, ή
'Επιτροπή, μετά τήν έκδοση τοϋ κανονισμού ( ΕΟΚ) άριθ.
1337/81 , δέν έλαβε πληροφορίες πού νά μποροϋν νά τήν
προτρέψουν νά έπανεξετάσει τά συμπεράσματα τά όποια
διατυπώθηκαν γιά τό θέμα αύτό στόν κανονισμό · ότι ή
'Επιτροπή, συνεπώς, συνεπέρανε κατά τρόπο όριστικό
ότι οί εισαγωγές πού άποτελοϋν άντικείμενο ντάμπινγκ
προκάλεσαν σημαντική ζημία στό σχετικό κοινοτικό
κλάδο παραγωγής·

ότι, ύπό τίς συνθήκες αύτές, ή προστασία τών συμφερό
ντων της Κοινότητος άπαιτει τήν επιβολή ενός όριστι

κοϋ δασμοϋ άντιντάμπινγκ στίς εισαγωγές όρισμένων
ύφασμάτων έξ έλαστικοποιημένου πολυεστέρος καταγω
γής 'Ηνωμένων Πολιτειών 'Αμερικής · ότι, λαμβανομένης
ύπόψη της σημασίας της προκληθείσας ζημίας, τό
ποσοστό τοϋ δασμοϋ αύτοϋ πρέπει νά άντιστοιχεΐ στά
περιθώρια ντάμπινγκ τά όποια προσδιορίσθηκαν · ότι,
έν τούτοις, έπειδή τά ύφιστάμενα περιθώρια ντάμπινγκ
στήν περίπτωση τών έξαγωγών τών Greenwood Mills Inc.,

Texfi Industries Inc. καί Burlington Industries Inc. είναι
έλάχιστα, κρίνεται σκόπιμο νά έξαιρεθοϋν άπό τήν
έφαρμογή τοϋ όριστικοϋ δασμοϋ, πού άναφέρεται
άνωτέρω, οί εισαγωγές όρισμένων ύφασμάτων έκ πολυε

ΆρΒρο 1

1 . 'Επιβάλλεται όριστικός δασμός άντιντάμπινγκ στίς
εισαγωγές ύφασμάτων συνισταμένων καθ ' όλοκληρίαν
έκ νημάτων έξ ινών ύφαντικών έξ έλαστικοποιημένου
πολυεστέρος καί βάρους κατά τετραγωνικό μέτρο μεταξύ
175 γραμμαρίων, συμπεριλαμβανομένων, καί 200 γραμ
μαρίων, συμπεριλαμβανομένων, γιά τά άλεύκαστα
ύφάσματα, καί μεταξύ 200 γραμμαρίων, συμπεριλαμβα
νομένων, καί 225 γραμμαρίων συμπεριλαμβανομένων,
γιά τά βαμμένα ύφάσματα τά ύπαγόμενα στή διάκριση
ex 51.04 A IV τοϋ Κοινοϋ Δασμολογίου καί άντιστοι
χοϋντα στούς κώδικες ΝΙΜΕΧΕ ex 51.04-21 καί 25, κατα
γωγής 'Ηνωμένων Πολιτειών 'Αμερικής. Ό δασμός αύτός
δέν έφαρμόζεται στίς εισαγωγές τών προϊόντων πού
περιγράφονται άνωτέρω, τά όποια κατασκευάζονται καί
έξάγονται άπό τήν Greenwood Mills Inc., Greenwood,
South Carolina, τήν Texfi Industries Inc., Greensboro, North
Carolina καί τήν Burlington Industries Inc., Greensboro,
North Carolina.

2. Μέ τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων τής παραγράφου
3. τό ποσοστό τοϋ προσωρινοϋ δασμοϋ άντιντάμπινγκ
όρίζεται σέ 38%.

3 . Τό ποσοστό όριστικοϋ δασμοϋ άντιντάμπινγκ πού
έφαρμόζεται στίς εισαγωγές τών προϊόντων πού περιγρά
φονται στήν παράγραφο 1 , τά όποια κατασκευάζονται
καί έξάγονται άπό τήν Frank Ιχ and Sons, New York,
όρίζεται σέ 30,8 % · τό ποσοστό πού έφαρμόζεται στίς
εισαγωγές όμοιων προϊόντων πού κατασκευάζονται καί

έξάγονται άπό τίς Bloomsburg Mills Inc.— Penn Weaving,
New York, Milliken and Co., Spartanburg, South Carolina,
καί How Industries Ltd Aberdeen, North Carolina, όρίζεται
σέ 3,9%.

4. Τά ποσοστά πού άναφέρονται στίς παραγράφους 2
καί 3 ύπολογίζονται μέ βάση τή δασμολογητέα άξία πού
καθορίζεται σύμφωνα μέ τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ.
1224/80 τοϋ Συμβουλίου τής 28ης Μαΐου 1980 περί τής
δασμολογητέας άξιας τών έμπορευμάτων (').

στέρος πού κατασκευάζονται καί έξάγονται άπό τίς εται
ρείες αύτές ·

5 . Οί ισχύουσες διατάξεις περί δασμών έφαρμόζονται
έπί τοϋ όριστικοϋ δασμοϋ άντιντάμπινγκ.

ότι, γιά τούς ίδιους λόγους μέ τούς άναφερόμενους στό
προηγούμενο έδάφιο, τά ποσά πού κατατέθηκαν ώς

(') ΕΕ άριθ. L 134 tflc 31 . 5 . 1980, σ . 1 .
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Αρθρο 2

1.

Μέ τήν έπιφύλαξη της παραγράφου 2, τά ποσά πού

κατατέθηκαν ώς έγγύηση έναντι τοϋ προσωρινού
δασμού, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοϋ κανονισμού
( ΕΟΚ) άριΟ. 1337/81 , εισπράττονται όριστικά, έκτός άπό
τά ποσά πού άφοροϋν τίς εισαγωγές προϊόντων πού
κατασκευάζονται καί έξάγονται άπό τήν Texfi Industries
Inc. καί τήν Burlington Industries Inc., τά όποια άποδε
σμεύονται όλοσχερώς.

Αριθ. L 262/3

2. Τά ποσά που κατατέθηκαν ώς έγγύηση έναντι τοϋ
προσωρινοϋ δασμοΟ γιά τίς εισαγωγές των προϊόντων
πού κατασκευάζονται καί έξάγονται άπό τήν How
Industries Ltd εισπράττονται όριστικά μέχρι ύψους
10,2 %, τό δέ ύπόλοιπο των ποσών αύτών άποδεσμεύεται.
"Αρθρο 3

O πάρων κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν ήμέρα τής
δημοσιεύσεώς του στήν 'Επίσημη Εφημερίδα τών Εύρω
παϊκών Κοινοτήτων.

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 14 Σεπτεμβρίου 1981 .
Για το Συμοονλιο

Ό Πρόεδρος
CARRINGTON
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2665/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 15ης Σεπτεμβρίου 1981

περί καθορισμοΟ τών εισφορών κατά τήν εισαγωγή οί όποιες έφαρμόζονται στά σιτηρά, στά
άλευρα καί στά πλιγούρια καί σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Εύρωπάίκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2727/75 τοϋ Συμβουλίου τής
29ης 'Οκτωβρίου 1975 περί κοινής όργανώσεως άγοράς
στόν τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία άπό τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 1949/81 (2), καί
ίδίως τό άρθρο 13 παράγραφος 5,

τόν κανονισμό άριθ. 129 τοϋ Συμβουλίου περί τής άξίας
τής λογιστικής μονάδας καί των τιμών συναλλάγματος
πού πρέπει νά έφαρμοσθοϋν στό πλαίσιο τής κοινής
γεωργικής πολιτικής (3), όπως- τροποποιήθηκε τελευταία
άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ, 2543/73 (4), καί ίδίως τό
άρθρο 3 ,
τή γνώμη τής Νομισματικής 'Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

συντελεστή μετατροπής πού βασίζεται στην πραγμα
τική τους ισοτιμία,
— γιά άλλα νομίσματα, σέ τιμή μετατροπής πού βασίζε
ται στόν αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών
ισοτιμιών όψεως καθενός άπό αύτά τά νομίσματα,
όπως αύτή διαπιστώθηκε κατά τή διάρκεια μιας όρι
σμένης περιόδου σέ σχέση μέ τά νομίσματα τής Κοι
νότητος τά όποια άναφέρονται στήν προηγούμενη
περίπτωση ·
οί τιμές αύτές συναλλάγματος είναι έκεΐνες πού διαπι
στώθηκαν τήν 14η Σεπτεμβρίου 1981 ■
ότι ή έφαρμογή τών λεπτομερειών πού άναφέρονται
στόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 2196/81 στίς τιμές προσφο
ράς καί στίς τιμές αύτής τής ημέρας, τών όποιων ελαβε
γνώση ή 'Επιτροπή, οδηγεί στήν τροποποίηση τών εισφο
ρών πού ισχύουν επί τού παρόντος, σύμφωνα μέ τό
παράρτημα τοϋ παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι οί εισφορές πού έφαρμόζονται κατα τήν εισαγωγή
τών σιτηρών, τών άλεύρων σίτου καί σικάλεως καί τών
πλιγουριών καί σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί
άπό τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 2196/81 (5) καί όλους
τούς μεταγενέστερους κανονισμούς πού τόν έχουν τρο
ποποιήσει ·

ότι γιά νά καταστεί δυνατόν νά λειτουργήσει κανονικά
τό καθεστώς τών έπιστροφών, ό ύπολογισμός τους πρέ
πει νά βασίζεται στά εξής :
— γιά νομίσματα τά όποια διατηρούν μεταξύ τους σχέ
ση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σέ

ApSpo 1

Οι εισφορες πρός είσπραξη κατά τήν εισαγωγή τών προϊ
όντων πού άναφέρονται στό άρθρο 1 ύπό α, β, καί γ τοϋ
κανονισμού ( ΕΟΚ) άριθ. 2727/75 καθορίζονται στό
παράρτημα.

ApSpo 2

O παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν 16η Σεπτεμ
βρίου 1981 .

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως πρός όλα τα μερη του και ισχύει αμεσα σε καθε
Κράτος μέλος.

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 15 Σεπτεμβρίου 1981 .
Γιά τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής 'Επιτροπής

0)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.

L 281 τής 1 . 1 1 . 1975 , σ. 1 .
L 198 τής 20. 7 . 1981 , σ. 2 .
106 τής 30 . 10. 1962, σ. 2553/62 .
L 263 τής 19. 9 . 1973, σ. 1 .
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Αριθ. L 262/5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τοβ κανονισμοΟ τής Επιτροπής τής 15ης Σεπτεμβρίου 1981 περι καθορισμοί) τ<δν εισφορών κατά τήν εισα
γωγή οί όποιες έφαρμόζονται στά σιτηρά, στά άλευρα καί στά πλιγούρια καί σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
(ECU/τόνο)
Κλάση
τοϋ Κοινοϋ

Περιγραφή έμπορευμάτων

Εισφορές

Δασμολογίου
10.01 A
10.01 B
10.02
10.03
10.04
10.05 B

10.07
10.07
10.07
10.07
11.01
11.01

A
B
Γ
Δ
A
B

1 1.02 A 1 α)

1 1.02 A I β )

Σίτος μαλακός καί σμιγός
Σίτος σκληρός
Σίκαλις
Κριθή
Βρώμη
'Αραβόσιτος, άλλος έκτός άπό άραβό
σιτο ύβρίδιο πού προορίζεται γιά
σπορά
Φαγόπυρο τό έδώδιμο
Κέγχρος
Σόργον
Λοιπά δημητριακά
"Αλευρα σίτου ή σμιγοΟ
"Αλευρα σικάλεως
Πλιγούρια καί σιμιγδάλια σίτου
σκληρού
Πλιγούρια καί σιμιγδάλια σίτου
μαλακού

68,60
127,69 (') (5)
30,82 (6)
66,48
33,84

82,68 (2) (3)
0

48,79 (4)
69,12 Π
0 (5)
109,26
56,39
210,99

117,73

C ) Γιά τόν σκληρό σίτο, καταγωγής Μαρόκου καί μεταφερόμενο άπευΜας
άπό τή χώρα αύτη στήν Κοινότητα, ή εισφορά αύτη μειοϋται κατά 0,60
ECU άνά τόνο .

(2) Σύμφωνα μέ τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άρι-3. 435/80 οΐ εισφορές δεν έφαρμό
ζονται στά προϊόντα καταγωγής των Κρατών τής 'Αφρικής, τής Καραϊβι
κής καί τού Ειρηνικού ή τών ύπερποντίων χωρών καί έδαφών καί εισα
γόμενα στά γαλλικά ύπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Γιά τόν άραβόσιτο καταγωγής ACP ή ΡΤΟΜ ή εισφορά κατά τήν εισαγω
γή στήν Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 ECU άνά τόνο.
(4) Γιά τόν κέγχρο καί τό σόργο καταγωγής ACP ή ΡΤΟΜ ή εισφορά κατά
τήν εισαγωγή στήν Κοινότητα μειώνεται κατά 50%.
(5) Γιά τόν σκληρό σίτο καί τόν κέγχρο τόν μακρό, πού παράγονται στήν
Τουρκία καί μεταφέρονται άπευΜας άπό τή χώρα αύτή στήν Κοινό
τητα, ή εισφορά μειώνεται κατά 0,60 ECU άνά τόνο.
(6) Ή εισφορά πού εισπράττεται κατά τήν εισαγωγή άπευΜας άπό τήν
χώρα αύτή στήν Κοινότητα καθορίζεται άπό τούς κανονισμούς ( ΕΟΚ)
άριθ. 1 180/77 τοϋ Συμβουλίου καί ( ΕΟΚ) άριΟ. 2622/71 τής Επιτροπής.

Άρι9. L 262/6
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2666/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 15ης Σεπτεμβρίου 1981

περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων πού προσθέτονται στις εισφορές κατά την είσαγωγή
γιά τά σιτηρά, τά άλευρα καί τή βύνη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2727/75 τοϋ Συμβουλίου τής
29ης 'Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως άγοράς
στόν τομέα τών σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1949/81 (2), καί
ίδίως τό άρθρο 15 παράγραφος 6,

τόν κανονισμό άριθ. 129 τοϋ Συμβουλίου περί τής άξίας
τής λογιστικής μονάδας καί τών τιμών συναλλάγματος
πού πρέπει νά έφαρμοσθοϋν στό πλαίσιο τής κοινής
γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
άπό τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 2543/73 (4), καί ίδίως τό

σε συντελεστή μετατροπής πού βασίζεται στήν πραγ
ματική τους ισοτιμία,
— γιά άλλα νομίσματα, σέ τιμή μετατροπής πού βασίζε
ται στόν άριθμητικό μέσο τών συναλλαγματικών
ισοτιμιών όψεως καθενός άπό αύτά τά νομίσματα,
όπως αύτη διαπιστώθηκε κατά τή διάρκεια μιας
όρισμένης περιόδου σέ σχέση μέ τά νομίσματα τής
Κοινότητος τά όποια άναφέρονται στήν προηγού
μενη περίπτωση ■

οί τιμές αύτές συναλλάγματος είναι έκεΐνες πού διαπι
στώθηκαν τήν 14η Σεπτεμβρίου 1981 ·
ότι σέ συνάρτηση μέ τίς τιμές cif καί τίς τιμές cif άγοράς
τής ήμέρας αύτής, οί πριμοδοτήσεις, πού προσθέτονται
στίς εισφορές πού ισχύουν έπί τοϋ παρόντος, τροποποι
οϋνται σύμφωνα μέ τό παράρτημα τοϋ παρόντος κανονι
σμού,

άρθρο 3 ,

τή γνώμη τής Νομισματικής 'Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

Αρθρο I

ότι οί πριμοδοτήσεις πού προσθέτονται στίς εισφορές
γιά τά σιτηρά καί τή βύνη έχουν καθορισθεί άπό τόν
κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 2197/81 (5) καί όλους τούς μετα
γενέστερους κανονισμούς πού τόν έχουν τροποποιήσει ■
ότι γιά νά καταστεί δυνατόν νά λειτουργήσει κανονικά
τό καθεστώς τών επιστροφών, ό ύπολογισμός τους

πρέπει νά βασίζεται στά έξής :
— γιά νομίσματα τά όποια διατηροϋν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου άνοίγματος όψεως 2,25 %,

Οι πριμοδοτήσεις πού προσθέτονται στίς εισφορές πού
καθορίζονται έκ τών προτέρων γιά τίς εισαγωγές τών
σιτηρών καί τής βύνης, οί όποιες άναφέρονται στό
άρθρο 15 τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) άριθ. 2727/75, καθορί
ζονται σύμφωνα μέ τό παράρτημα.
Αρθρο 2

O πάρων κανονισμος άρχίζει νά ισχύει τήν 16η Σεπτεμ
βρίου 1981 .

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως πρός όλα τά μέρη του και ισχύει αμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
Έγινε στίς Βρυξέλλες, στις 15 Σεπτεμβρίου 1981 .
Γιά τήν 'Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής 'Επιτροπής

(')
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

άριθ.
άριθ.
άριθ.
άρι8.

L 281 της 1 . 11 . 1975 , σ. 1 .
L 198 τής 20. 7. 1981 , σ. 2.
106 τής 30. 10. 1962, σ. 2553/62.
L 263 της 19. 9. 1973 , σ. 1 .

(5) ΕΕ άριθ. L 214 τής 1 . 8 , 1981 , σ. 10.
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Αριθ. L 262/7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τοΟ κανονισμοβ τής Επιτροπής τής 15ης Σεπτεμβρίου 1981 περί καθορισμοΟ των πριμοδοτήσεων πού προ
σθέτονται στίς εισφορές κατά τήν είσαγωγή γιά τά σιτηρά, τά άλευρα καί τή βύνη
A. Σιτηρά καί άλευρα
ŒCU/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2α προθεσμία

3η προθεσμία

9

10

11

12

Σίτος μαλακός καί σμιγός
Σίτος σκληρός

0

0

0

0

0

0

0

0

Σίκαλη
Κριθή
Βρώμη

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,94

0,94

0

0

0,47

0,47

0

Κλάση

Περιγραφή έμπορευμάτων

τοϋ ΚοινοΟ

Δασμολογίου
10.01 A
10.01 B

10.02
10.03
10.04
10.05 B

'Αραβόσιτος, άλλος έκτός άπό τόν άραβόσιτο ύβρί
διο, πού προορίζεται γιά σπορά

0

0

0

0

0

0

0

0

10.07 Γ

Φαγόπυρο τό έδώδιμο
Κέγχρος
Σόργον

0

0

0

0

10.07 Δ

Λοιπά

0

0

0

0

11.01 A

"Αλευρα σίτου ή σμιγοΟ

0

0

0

0

10.07 A

10.07 B

B. Βυνη
(ECU/τόνο)
Κλάση
τοϋ ΚοινοΟ

Τρέχων

Δασμολογίου

1 1.07 A I (α)

1 1.07 A I (6)
1 1.07 A Π (α)
1 1.07 A 11 (6)
1 1.07 B

1η προθεσμία 2α προθεσμία 3η προθεσμία 4η προθεσμία

Περιγραφή έμπορευμάτων

Βύνη σίτου, μη φρυγανισμένη, πού παρουσιάζε
ται μέ μορφή αλεύρου
Βύνη σίτου, μή φρυγανισμένη, πού παρουσιάζε
ται μέ άλλη μορφή έκτός άλεύρου
Βύνη άλλη έκτός σίτου, μή φρυγανισμένη, πού
παρουσιάζεται μέ άλλη μορφή έκτός άλεύρου

Βύνη σίτου, μή φρυγανισμένη, μέ άλλη μορφή
έκτός άλεύρου
Βύνη φρυγανισμένη

9

10

11

12

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2667/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 15ης Σεπτεμβρίου 1981

περί καθορισμοΟ τών είσφορών κατά τήν εισαγωγή στόν τομέα τοδ γάλακτος καί τών
γαλακτοκομικών προϊόντων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :

διαθέτει ή Επιτροπή οδηγεί στήν τροποποίηση τών
είσφορών πού ισχύουν σήμερα σύμφωνα μέ τό παράρτη
μα τοϋ παρόντος κανονισμού,

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 804/68 τοϋ Συμβουλίου τής
27ης 'Ιουνίου 1968 περί κοινής όργανώσεως άγοράς στόν
τομέα τοϋ γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τήν πράξη
προσχωρήσεως τής 'Ελλάδος (2), καί ίδίως τό άρθρο 14
παράγραφος 8,
'Εκτιμώντας :

ότι οί εισφορές πού έφαρμόζονται κατά τήν εισαγωγή
στόν τομέα τοΰ γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών
προϊόντων έχουν καθορισθεί άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ)
άριθ. 921 /81 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν
κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 25 14/8 1 (4) ·
ότι ή έφαρμογή τών λεπτομερειών πού άναφέρονται
στόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 921 /81 στίς τιμές τίς όποιες

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ApSpo 1

Οι εισφορές κατά τήν εισαγωγή πού άναφέρονται στό
άρθρο 14 παράγραφος 2 τοΟ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ.
804/68 καθορίζονται στό παράρτημα.

ApSpo 2

Ό πάρων κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν 16η Σεπτεμ
βρίου 1981 .

Ό παρών κανονισμος είναι δεσμευτικός ως πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 15 Σεπτεμβρίου 1981 .
Για τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER
Μέλος τής Επιτροπής

(') ΕΕ άριθ. L 148 xf|ç 28. 6. 1968, σ. 13.
(2) ΕΕ άριθ. L 291 τής 19. 11 . 1979, σ. 17.
O ΕΕ άριθ. L 93 τΐ\ς 6. 4. 1981 , σ. 1 .
C) ΕΕ άριθ. L 246 τΑς 29. 8. 1981 , σ. 7

/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τοΟ κανονισμοί τής Επιτροπής τής 15ης Σεπτεμβρίου 1981 περι κα&ορισμοΟ τών εισφορών κατά τήν εισα
γωγή στόν τομέα τοΟ γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών προϊόντων
(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους, έκτός άλλης ένδείξεως)
Κλάση TOÖ
Κοινοϋ Δασμολογίου

04.01
04.01
04.01
04.01
04.01
04.01

A
A
A
A
A
A

I α)
I 6)
II α)
II α)
II 6)
II 6)

Κώδικας

0110

1
2
1
2

0130
0140

0150
0160
0200

04.01 B II

0300

04.01 B III

0400

04.02 A I

0500

04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02
04.02

0620

II α) 1
II α) 2
II α) 3
II α) 4
II 6) 1
II 6) 2
II 6) 3
II β) 4
III α) 1
III α) 2
III 6) 1
III β) 2
I α)
I 6) 1 αα)
I 6) 1 66)
I 6) 1 γγ)
I 6) 2 αα)
I β) 2 66)
I 6) 2 γγ)
II α)
11 6) 1
II 6) 2

0720
0820

0920
1020
1120
1220

1320
1420

1520
1620

1720

1820
2220

2320
2420
2520

2620
2720
2910
3010
3110

04.03 B

3210

A
A
A
A
A

I
I
I
I
I

α)
α)
6)
6)
6)

1
2
1 αα)
1 66)
2

άνά
άνά
άνά
άνά
άνά
άνά

χγρ
χγρ
χγρ
χγρ
χγρ
χγρ

2820

04.03 A

04.04
04.04
04.04
04.04
04.04

17,85
15,44
15,44
18,83
14,23
17,62
37,04
78,36
121,11
11,73
65,55
115,75
118,17
134,06
58,30
108,50
110,92
126,81
34,79
46,97
78,36
121,11
36,27

0120

04.01 B I

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Ποσό εισφοράς

3321
3420
3521

3619

0,5830 (")
1,0850 (")
1,2681 (")
0,5830 ( ι2)
1,0850 ( 12)
1,2681 ( ι2)
52,92

άνά χγρ
άνά χγρ

0,7836 (12)
1,2111 (ι2)
142,48
173,83
18,13
1 59,39 ( ,3)
18,13

3719

1 59,39 ( Ι3)
159,39 C3)

04.04 A II

3800

159,39

04.04 B

3900

04.04 Γ

4000

165,40 C4)
139,03
36,27
130,48

04.04 Δ I

04.04
04.04
04.04
04.04
04.04
04.04
04.04
04.04

Δ
Δ
Δ
E
E
E
E
E

II α) 1
II α) 2
11 6)
I α)
I 6 ) 1 αα) 11 )
I 6) 1 αα) 22) ααα)
I 6) 1 αα) 22 ) 666)
I 6) 1 66 )

4120
4410
4510
4610

129,74

4860

226,46
165,40
174,25 ('»)
174,25 ('»)
174,25 (»»)

4870

174,25 (")

4710
4840
4850
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(ECU/I00 χγρ κα9αροΰ βάρους, εκτός άλλης ένδείξεως)
Κλάση τοϋ
ΚοινοΟ Δασμολογίου

04.04
04.04
04.04
04.04
04.04
04.04
04.04
04.04
04.04
04.04

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

I
I
1
I
1
1
1
1
I
I

β)
β)
β)
β)
β)
β)
β)
β)
γ)
γ)

1
1
2
2
3
4
5
5
1
2

γγ)
δδ)
αα)
ββ )

Κώδικας
4880
4890
4922

5022
5030
5060

αα)
ββ)

5130
5140
5210
5250

5310

04.04 E 11 α)
04.04 E 11 β )
17.02 A II C 8)

5500

21.07 Z I

5600

23.07
23.07
23.07
23.07

B
B
B
B

I
I
I
I

α)
α)
β)
γ)

3
4
3
3

23.07 B II

5410

5700
5800
5900
6000
6100

Ποσό εισφοράς

174,25 C9)
174,25
139,09 C5)

139,09 ( Ι6)
139,09 C 7)
139,09 ( |7)
139,09 C9)
139,09
104,32
235,81
165,40
235,81
36,59
36,59
46,15
59,55
55,84
46,19
59,55

Γιά τίς σημειώσεις άπό (') μέχρι ( ι0) βλέπε τίς σημειώσεις (') μέχρι ( ιο) τοϋ κανονισμού ( ΕΟΚ) άριθ. 1691 /80
τοϋ Συμβουλίου ( ΕΕ άριθ. L 166 τής 1 . 7. 1980).

(") Ή εισφορά άνά 100 χιλιόγραμμα των προϊόντων πού ύπάγονται στήν κλάση αύτή είναι ίση μέ τό ποσό
των κάτωθι στοιχείων :

α) τό ποσό άνά χιλιόγραμμο πολλαπλασιαζόμενο έπί τοϋ βάρους τοϋ γάλακτος καί της κρέμας γάλα
κτος πού περιέχεται σέ 100 χγρ προϊόντος·
β) 7,25 ECU ·
γ) 8,04 ECU.

( |2) Ή εισφορά άνά 100 χιλιόγραμμα τοϋ προϊόντος πού ύπάγεται στήν κλάση αύτή είναι ίση μέ τό ποσό
τών κάτωθι στοιχείων :
α) τό ποσό άνά χιλιόγραμμο πολλαπλασιαζόμενο έπί τοϋ βάρους τοϋ γάλακτος καί της κρέμας γάλα
κτος πού περιέχεται σέ 100 χγρ προϊόντος·
β) 8,04 ECU.

C3) Ή εισφορά περιορίζεται σέ 9,07 ECU άνά 100 χιλιόγραμμα καθαροϋ βάρους.
C4) Ή εισφορά γιά 100 χιλιόγραμμα καθαροϋ βάρους περιορίζεται σέ 6% της δασμολογητέας άξίας.
C5) Ή εισφορά περιορίζεται σέ 75,33 ECU άνά 100 χιλιόγραμμα καθαροϋ βάρους γιά τίς εισαγωγές προε
λεύσεως, κατά περίπτωση, άπό Αύστρία, Φιλανδία, Ρουμανία καί Ελβετία (κανονισμός (ΕΟΚ) άρι-3.
1054/68 τροποποιηθείς).
(") Ή εισφορά περιορίζεται σέ 99,51 ECU άνά 100 χιλιόγραμμα καθαροϋ βάρους γιά τίς εισαγωγές προε
λεύσεως, κατά περίπτωση, άπό Αύστρία, Φιλανδία, Ρουμανία καί Ελβετία (κανονισμός ( ΕΟΚ) άριθ.
1054/68 τροποποιηθείς).
C7) Ή εισφορά περιορίζεται σέ 63,24 ECU άνά 100 χιλιόγραμμα καθαροϋ βάρους γιά τίς εισαγωγές προε
λεύσεως, κατά περίπτωση, άπό τήν Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία καί Τουρκία ( κανονισμός (ΕΟΚ)
άριθ. 1054/68 τροποποιηθείς).
C8) Τό γαλακτοζάχαρο καί τό σιρόπι γαλακτοζαχάρου πού ύπάγονται στή διάκριση 17.02 A 1 ύπόκεινται,
δυνάμει τοϋ κανονισμοϋ ( ΕΟΚ) άριθ. 2730/75, στήν ίδια εισφορά μέ αύτή πού έφαρμόζεται στό γαλα
κτοζάχαρο πού ύπάγεται στήν κλάση 17.02 A II.
(") Εντός τοϋ όρίου τών δασμολογικών ποσοστώσεων πού άναφέρονται στό άρθρο 9 παράγραφος 2 τοϋ
κανονισμοϋ ( ΕΟΚ) άριθ. 2915/79, ή εισφορά άνά 100 χιλιόγραμμα καθαροϋ βάρους είναι 'ίση πρός
12,09 ECU.

ΣΗΜ. Όσον άφορα τήν κλάση 04.04, ή τιμή συναλλάγματος, πού έφαρμόζεται γιά τή μετατροπή σέ έθνικά
νομίσματα της μονάδος ECU στήν όποία γίνεται άναφορά στό κείμενο τών διακρίσεων της κλάσεως
αύτής, είναι κατά γενική παρέκκλιση τοϋ γενικού κανόνος Γ 3 πού περιλαμβάνεται στό μέρος 1 τοϋ
τίτλου 1, ή άντιπροσωπευτική τιμή εφ' όσον μία τέτοια τιμή καθορίζεται σύμφωνα μέ τόν κανονι
σμό άριθ. 1 29 τοϋ Συμβουλίου σχετικά μέ τήν άξία της ECU καί τίς τιμές συναλλάγματος πού έφαρ
μόζεται στό πλαίσιο της κοινής πολιτικής ( ΕΕ άριθ. 106 της 30. 10. 1962, σ. 2553/62 ).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2668/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 11ης Σεπτεμβρίου 1981

περί παραδόσεως διαφόρων παρτίδων άποκορυφωμένου γάλακτος σέ σκόνη ώς έπισιτιστική
βοήθεια
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής

ριου 1977 περί γενικών λεπτομερειών έφαρμογής σχετικά
μέ τήν προμήθεια άποκορυφωμένου γάλακτος σέ σκόνη
καί βουτυρελαίου στά πλαίσια της έπισιτιστικής
βοήθειας (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν

Κοινότητος,

κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 3474/80 (5) ■

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 804/68 τοϋ Συμβουλίου τής
27ης 'Ιουνίου 1968 περί κοινής όργανώσεως άγοράς στόν
τομέα τοϋ γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τήν πράξη
προσχωρήσεως τής 'Ελλάδος (2), καί ίδίως τό άρθρο 7
παράγραφος 5,

ότι είναι άναγκαιο νά όρισθοϋν ιδίως οί προθεσμίες καί

τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 1399/81 τοϋ Συμβουλίου τής

οΐ όροι παραδόσεως, καθώς καί ή διαδικασία πού πρέπει
νά άκολουθηθεϊ άπό τούς οργανισμούς παρεμβάσεως γιά
νά προσδιορισθούν τά έξοδα πού θά προκύψουν ·

ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής 'Επιτροπής Διαχει
ρίσεως Γάλακτος καί Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

19ης Μαΐου 1981 περί καθορισμού τών γενικών κανόνων

γιά τήν προμήθεια άποκορυφωμένου γάλακτος σέ
σκόνη, στό πλαίσιο τού προγράμματος έπισιτιστικής
βοήθειας τοϋ 1981 , σέ όρισμένες άναπτυσσόμενες χώρες
καί σέ όρισμένους όργανισμούς (3), καί ίδίως τό άρθρο 6,
Εκτιμώντας :

ότι, στό πλαίσιο τών προγραμμάτων έπισιτιστικής
βοήθειας τά όποια θεσπίζονται άπό τούς κανόνες τοϋ
Συμβουλίου πού άναφέρονται στό παράρτημα, όρισμένες
τρίτες χώρες καί όργανισμοί δικαιοϋχοι ύπέβαλαν αιτή
σεις παραδόσεως άποκορυφωμένου γάλακτος σέ σκόνη
στίς ποσότητες πού άναφέρονται στό παράρτημα ·

ότι είναι σκόπιμο νά γίνει αύτή ή παράδοση σύμφωνα
μέ τούς κανόνες πού προβλέπονται στόν κανονισμό
(ΕΟΚ) άριθ. 303/77 τής 'Επιτροπής τής 14ης Φεβρουα

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ApSpo 1

Σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) άριθ.
303/77, οΐ όργανισμοί παρεμβάσεως πού άναφέρονται
στό παράρτημα προβαίνουν στήν παράδοση άποκορυφω
μένου γάλακτος σέ σκόνη ώς έπισιτιστική βοήθεια ύπό
τούς ειδικούς όρους πού άναφέρονται στό παράρτημα.
"ApSpo 2

O πάρων κανονισμος άρχίζει νά ισχύει τήν τρίτη ήμέρα
άπό τή δημοσίευση του στήν 'Επίσημη 'Εφημερίδα τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τά μερη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 11 Σεπτεμβρίου 1981 .
Γιά τήν 'Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ άριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
(2) ΕΕ άριθ. L 291 τής 19. 11 . 1979, σ. 17 .
(3) ΕΕ άριθ. L 141 τής 27. 5 . 1981 , σ. 1 .

(4) ΕΕ άριθ. L 43 της 15 . 2. 1977 , σ. 1 .
(') ΕΕ άριθ. L 363 της 31 . 12. 1980, σ. 50.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (')
Χαρακτηρισμός τής παρτίδας

A

B

Γ

1 . Εφαρμοζόμενοι κανονισμοί τού Συμ
βουλίου :

(ΕΟΚ) άριθ. 1399/81 (πρόγραμμα 1981 )
(ΕΟΚ) άριθ. 1400/81

α) Νομική βάση
β) Προορισμός
2. Δικαιούχος
3 . Χώρα προορισμού

i

Αίγυπτος
2 000 τόνοι C)

2 000 τόνοι (3)

4. Συνολική ποσότητα παρτίδας

2 000 τόνοι (3)

Θά προκύψει άπό τήν έφαρμογή της διαδικασίας πού άναφέρεται στό σημείο 12

5. 'Οργανισμός παρεμβάσεως έπιφορτισμέ
νος μέ τήν παράδοση

6. Προέλευση τοΰ άποκορυφωμένου γάλα
κτος σέ σκόνη

'Αγορά στήν άγορά της Κοινότητος
Βλέπε σημείωση (4)

7. Χαρακτηριστικά ή/καί ιδιαίτερες συ
σκευασίες (2)

8. Ενδείξεις έπί της συσκευασίας

«Skimmed-milk powder / Gift of the European Economic Community to Egypt»

9. Προθεσμία παραδόσεως

Παράδοση
'Οκτώβριος 1981

10. Στάδιο καί τόπος παραδόσεως

Παράδοση
Νοέμβριος 1981

Παράδοση
Δεκέμβριος 1981

Κοινοτικός λιμένας φορτώσεως πού έχει τακτική σύνδεση μέ τή χώρα προορισμού (5)

11 . 'Αντιπρόσωπος τοΰ δικαιούχου

12. Διαδικασία πού πρέπει νά άκολουθηθεΐ
γιά νά προσδιορισθοΰν τά έξοδα προμή
θειας

Δημοπρασία

13. 'Ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας

28 Σεπτεμβρίου 1981 , ώρα 12.00

ύποβολης τών προσφορών

Σημειώσεις

(') Τό παρόν παράρτημα, μαζί μέ τήν προκήρυξη πού δημοσιεύθηκε στήν Επίσημη 'Εφημερίδα τών Εύρω
παϊκών Κοινοτήτων άριθ. C 95 τής 19ης 'Απριλίου 1977 σ. 7, έπέχει θέση προκηρύξεως δημοπρασίας έκ
μέρους τών ένδιαφερομένων όργανισμών παρεμβάσεως στήν περίπτωση πού, σύμφωνα μέ τό σημείο 12,
πρέπει νά λάβει χώρα δημοπρασία.

(2) "Αλλες άπό έκεινες πού άναγράφονται στό παράρτημα τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 625/78 · βλέπε
άρθρο 6 παράγραφος 2 τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 303/77.

(3) Στήν περίπτωση πού ή συνολική ποσότητα της παρτίδας είναι πολλαπλάσιο τών 500 τόνων, ή προσφορά
στά πλαίσια δημοπρασίας δύναται νά άφορα μία μερική ποσότητα 500 τόνων ή ένα πολλαπλάσιο τών
500 τόνων (βλέπε άρθρο 14 παράγραφος 2 τοϋ κανονισμού ( ΕΟΚ) άριθ. 303/77).
(4) Ή σκόνη γάλακτος πρέπει νά λαμβάνεται μέ τή μέθοδο «low heat temperature expressed whey protein
nitrogen, not less than 6,0 mg/gm» καί νά άνταποκρίνεται στά χαρακτηριστικά πού άναφέρονται στό
παράρτημα I τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 625/78 (ΕΕ άριθ. L 84 τής 31 . 3. 1978, σ. 19).
(5) Ή παράδοση έχει πραγματοποιηθεί καί οί κίνδυνοι περνούν άπό τόν ύπερθεματιστή στόν δικαιούχο
όταν τά προϊόντα έχουν πράγματι περάσει τήν κουπαστή τοΰ πλοίου στόν λιμένα φορτώσεως πού έχει
ύποδειχθεί γιά τήν παράδοση.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2669/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 14ης Σεπτεμβρίου 1981

περί έδδόμης τροποποιήσεως τοΰ κανονισμοί (ΕΟΚ) άριθ. 3075/78 περί λεπτομερειών
έφαρμογής των ειδικών μέτρων γιά τά μπιζέλια, τά κουκιά καί τά φούλια, πού
χρησιμοποιοΰνται στή διατροφή των ζώων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

Αρθρο 1

Το κείμενο τού άρθρου 13 τοϋ κανονισμοί) (ΕΟΚ) άριθ.
3075/78 Αντικαθίσταται άπό τό άκόλουθο κείμενο :
« Αρθρο 13

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριΟ. 1119/78 τοϋ Συμβουλίου τής
22ας Μαΐου 1978, πού προβλέπει ειδικά μέτρα γιά τά
μπιζέλια, τά κουκιά καί τά φούλια πού χρησιμοποιού
νται στή διατροφή τών ζώων ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία άπό τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 1459/80 (2),
καί ιδίως τό άρθρο 2 παράγραφος 6,

Εκτος περιπτώσεως άνωτέρας βίας, τά μπιζέλια, τά

κουκιά καί τά φούλια, τών όποιων ή είσοδος στην
έπιχείρηση έξακριβώθηκε σύμφωνα μέ τό άρθρο 12,
δέν μπορούν νά έξέλθουν ώς έχουν άπό τήν έπιχεί
ρηση αύτή. Γίνεται δεκτή έξαίρεση γιά τά μπιζέλια,
τά κουκιά καί τά φούλια, τά όποια μετά άπό έγκριση
τοΰ άρμόδιου όργανισμοΰ τοϋ σχετικού Κράτους
μέλους :
— θά μεταποιηθούν σέ νιφάδες πού προορίζονται νά
ένσωματωθούν στίς ζωοτροφές, ή
— θά άλεσθοϋν σε άλλη έπιχείρηση, ή
— θά ύποβληθοϋν σέ διαδικασία φρύξεως,

Εκτιμώντας :

ότι τό άρθρο 13 τού κανονισμού ( ΕΟΚ) άριθ. 3075/78
τής 'Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό
τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 25/8 1 (4), προβλέπει τίς ειδι
κές περιπτώσεις στίς όποιες τά μπιζέλια, τά κουκιά καί
τά φούλια μπορούν νά έξέλθουν άπό τήν έπιχείρηση · ότι
πρέπει, έπίσης, νά προβλεφθεί έξαίρεση γιά τά μπιζέλια,
τά κουκιά καί τά φούλια πού έχουν ύποστεΐ διαδικασία
φρύξεως · ότι, κατά συνέπεια, πρέπει νά τροποποιηθεί ό
κανονισμός ( ΕΟΚ) άριθ. 3075/78 ·

ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής Επιτροπής Διαχει
ρίσεως 'Αποξηραμένων Ζωοτροφών,

ύπό τόν όρο ότι τά λαμβανόμενα προϊόντα θά
έπανέλθουν στήν 'ίδια έπιχείρηση, άπό τήν όποια
έξήλθαν τά μπιζέλια, τά κουκιά καί τά φούλια.»
ApSpo 2

O πάρων κανονισμος αρχίζει νά ισχύει τήν τρίτη ήμέρα
άπό τή δημοσίευσή του στήν 'Επίσημη 'Εφημερίδα τών
Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 14 Σεπτεμβρίου 1981 .

Γιά τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής 'Επιτροπής

(') ΕΕ άριθ. L 142 τής 30. 5 . 1978, σ. 8 .
(2) ΕΕ άριθ. L 146 της 12. 6. 1980, σ. 3 .
(3) ΕΕ άριθ. L 367 της 28. 12. 1978, σ. 9.
(") ΕΕ άρι9. L 2 της 1 . 1 . 1981 , σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2670/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 14ης Σεπτεμβρίου 1981

περί θεσπίσεως τών λεπτομερειών έφαρμογής γιά τήν έκτός ποσοστώσεως παραγωγή στόν
τομέα τής ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :
τή συνθήκη περί Ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1785/81 τοϋ Συμβουλίου τής
30ής 'Ιουνίου 1981 περί κοινής όργανώσεως άγοράς στόν
τομέα τής ζάχαρης ('), καί ίδίως τό άρθρο 26 παρά
γραφος 3,
Εκτιμώντας:

δτι τό άρθρο 26 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1785/81
προβλέπει δτι ή ζάχαρη Γ, πού δέν μεταφέρεται στήν
έπόμενη περίοδο έμπορίας δυνάμει τού άρθρου 27 τοϋ
άνωτέρω κανονισμοϋ, καί ή ίσογλυκόζη Γ πρέπει νά
έξαχθοϋν σέ φυσική κατάσταση, χωρίς έπιστροφή ή
εισφορά, πρίν άπό τήν 1η 'Ιανουαρίου πού έπεται τής
σχετικής περιόδου έμπορίας · δτι άν οί ποσότητες αύτές
έχουν διατεθεί όλικά ή μερικά στήν έσωτερική άγορά ή
άν έχουν έξαχθεί πρίν άπό τήν προβλεπόμενη ήμερο
μηνία, είσπράττεται γιά τίς έν λόγω ποσότητες ένα ποσό
πού πρέπει νά καθορισθεί σύμφωνα μέ τή διαδικασία
πού προβλέπεται στό άρθρο 41 τού κανονισμοϋ (ΕΟΚ)
άριθ. 1785/81 · δτι οί λεπτομέρειες έφαρμογής στόν
τομέα αύτό θεσπίζονται άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ.
2645/70 τής 'Επιτροπής τής 28ης Δεκεμβρίου 1970 περί
τών διατάξεων πού έφαρμόζονται στήν ποσότητα ζάχα
ρης πού παράγεται πέρα άπό τή μέγιστη ποσόστωση (2),
δπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό
(ΕΟΚ) άριθ. 1367/78 (3), καί άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ)
άριθ. 1700/80 τής 'Επιτροπής τής 30ής 'Ιουνίου 1980 περί
θεσπίσεως τών λεπτομερειών έφαρμογής τών ποσοστώ
σεων στήν παραγωγή ίσογλυκόζης πού πραγματοποιεί
ται κατά τήν περίοδο άπό 1ης 'Ιουλίου 1980 μέχρι 30ής
'Ιουνίου 1981 (4) ·

δτι ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2645/70 έχει ήδη ύποστει
άλλεπάλληλες τροποποιήσεις καί δτι καθίστανται άνα

γκαϊες νέες τροποποιήσεις δσον άφορα τίς θεμελιώδεις
διατάξεις τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) άριθ. 1785/81 , οί
όποιες είναι κοινές γιά τούς τομείς τής ζάχαρης καί τής
ίσογλυκόζης, πού άποτελοϋν μία ένιαία άγορά τών
γλυκαντικών ·

ότι, γιά διοικητικούς λόγους, πρέπει νά διευκρινισθεί
ότι, κατά τήν έννοια τοΟ άρθρου 26 τοϋ κανονισμού
(ΕΟΚ) άριΟ. 1785/81 , ή ποσότητα ζάχαρης Γ ή ίσογλυκό
ζης Γ, γιά τήν όποία ό βιομήχανος δέν έχει προσκομίσει
πρό τής λήξεως τής προθεσμίας τήν άπόδειξη ότι έχει
έξαχθεΐ έγκαίρως, θεωρείται δτι έ' χει διατεθεί στήν
έσωτερική άγορά · ότι πρέπει, γιά τούς ίδιους λόγους, νά
χρησιμοποιηθούν ώς άποδεικτικά στοιχεία τά έγγραφα
πού προβλέπονται γιά τήν έξαγωγή στόν κανονισμό
(ΕΟΚ) άριθ. 2630/81 τής 'Επιτροπής τής 10ης Σεπτεμ

βρίου 1981 περί ειδικών λεπτομερειών έφαρμογής τού
καθεστώτος τών πιστοποιητικών εισαγωγής καί έξαγω
γής στόν τομέα τής ζάχαρης (5) καί στόν κανονισμό
(ΕΟΚ) άριθ. 3183/80 τής 'Επιτροπής τής 3ης Δεκεμβρίου
1980 περί κοινών λεπτομερειών έφαρμογής τού καθεστώ
τος πιστοποιητικών εισαγωγής, έξαγωγής καί προκαθο
ρισμού γιά τά γεωργικά προϊόντα (6), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ.
2646/81 (7)·

δτι, κατά τόν καθορισμό τού ποσού πού πρόκειται νά
εισπραχθεί σέ περίπτωση διαθέσεως στήν έσωτερική

άγορά, είναι άπαραίτητο νά ύπαχθεΐ ή ζάχαρη Γ ή ή
ίσογλυκόζη Γ, πού δέν έχει έξαχθεί, σέ δρους συγκρίσι
μους μέ έκείνους τής ζάχαρης ή τής ίσογλυκόζης πού
έχει εισαχθεί άπό τρίτες χώρες · δτι γιά τό σκοπό αΰτό
πρέπει νά καθορισθεί τό ποσό αύτό, λαμβανομένου
ύπόψη, άφ' ένός, τού έπιπέδου τής εισφοράς κατά τήν
εισαγωγή γιά τή ζάχαρη ή τοϋ μεταβλητού στοιχείου
πού άναφέρεται στό άρθρο 16 παράγραφος 6 τού κανονι
σμού ( ΕΟΚ) άριθ. 1785/81 γιά τήν ίσογλυκόζη, τοϋ
ύψηλότερου πού έφαρμόζεται κατά τή διάρκεια περιό
δου πού περιλαμβάνει τήν περίοδο έμπορίας, κατά τή
διάρκεια τής όποιας έχει παραχθεί ή έν λόγω ζάχαρη ή
ίσογλυκόζη, καί τούς έξι μήνες πού έπονται τής περιόδου
αύτής, καί, άφ' έτέρου, ένός κατ' άποκοπή ποσού πού
καθορίζεται βάσει τών έξόδων διαθέσεως πού βαρύνουν
τή ζάχαρη πού έχει εισαχθεί άπό τρίτες χώρες ■

δτι πρέπει νά άποκλεισθοϋν ώς έξαγωγή οΐ προορισμοί
πού άναφέρονται στό άρθρο 5 τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ)
άριθ. 2730/79 τής 'Επιτροπής τής 29ης Νοεμβρίου 1979
περί τών κοινών λεπτομερειών έφαρμογής τοϋ καθεστώ
τος επιστροφών κατά τήν έξαγωγή τών γεωργικών προϊ
όντων (8), δπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανο
νισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 2646/81 ·

δτι ένδείκνυται, συνεπώς, κυρίως γιά λόγους σαφήνειας,
νά συγχωνευθούν σέ έναν νέο, προσαρμοσμένο κανο
νισμό οΐ λεπτομέρειες έφαρμογής σχετικά μέ τή ζάχαρη
Γ καί τήν ίσογλυκόζη Γ·

δτι ένδείκνυται νά προβλεφθεί γιά τόν ένδιαφερόμενο
βιομήχανο ή δυνατότητα νά έξάγει ζάχαρη ή ίσογλυ

(')
(2)
(2)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.

L
L
L
L

177
283
166
166

τής
τής
της
τής

1 . 7. 1981 , σ. 4.
29. 12. 1970, σ. 48.
23. 6. 1978, 24.
1 . 7 . 1980, σ. 90.

κόζη, ή όποία δέν έχει παραχθεί άπό τόν ϊδιο · δτι είναι
άναγκαιο νά προβλεφθεί, γιά τήν περίπτωση αύτή, ή
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.

L
L
L
L

258
338
259
317

τής
τής
τής
τής

11 .
13 .
12.
12 .

9. 1981 , σ. 16.
12 . 1980, σ. 1 .
9. 1981 , σ. 10.
12. 1979, σ. 1 .
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πληρωμή ένός κατ' άποκοπή ποσού που δύναται να
θεωρηθεί, έν πάση περιπτώσει, ώς άντιστάθμιση τών

πλεονεκτημάτων πού είναι δυνατόν νά προκύψουν άπό
μιά τέτοια ύποκατάσταση ■ ότι είναι άναγκαΐο νά
προβλεφθούν γιά τή ζάχαρη Γ καί τήν ίσογλυκόζη Γ
όρισμένα μέτρα γιά τίς περιπτώσεις άνωτέρας βίας, οί
όποιες καθιστούν άδύνατη τήν έξαγωγή τους·
ότι γιά τό σκοπό αύτό δικαιολογείται ή άναδρομική
έφαρμογή τών μέτρων αύτών, κατά τρόπο πού νά δοθεί
λύση πρός όφελος τών ένδιαφερομένων, στίς σπάνιες

Άριθ. L 262/ 15

Έν τούτοις, o βιομήχανος μπορεί νά ύποκαταστήσει τή
ζάχαρη Γ ή τήν ίσογλυκόζη Γ κατά τήν έξαγωγή, άντι
στοίχως, μέ ζάχαρη ή ίσογλυκόζη άλλου τύπου, πού
παράγεται άπό άλλο βιομήχανο, ό όποιος είναι έγκατε
στημένος στό έδαφος τοϋ ιδίου Κράτους μέλους. Στην
περίπτωση αύτή, ό βιομήχανος πού πραγματοποιεί τήν
ύποκατάσταση πρέπει νά πληρώσει, όταν πρόκειται γιά
ζάχαρη, ποσό 1,25 ECU άνά 100 χγρ, καί, όταν πρόκειται
γιά ίσογλυκόζη, 1,25 ECU άνά 100 χγρ ξηράς ύλης.

πού έχουν έμφανισθεί
τήν μή καταβολή τοϋ
όταν δέν πραγματοποι
ή έξαγωγή τοϋ έν λόγω

Όσον άφορα τή ζάχαρη Γ, ή μεταποίηση ένός σιροπιοΟ
ή άκατέργαστης ζάχαρης σέ λευκή ζάχαρη, στό πλαίσιο
συμβάσεως έργου «φασόν», γιά τή μετέπειτα έξαγωγή
της, δέν θεωρείται ύποκατάσταση κατά τήν έννοια τοϋ
προηγουμένου έδαφίου.

ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη της 'Επιτροπής Διαχει
ρίσεως Ζάχαρης,

3. Ή απόδειξη πού άναφέρεται στό άρθρο 1 δύναται
νά παρασχεθεί μόνο πρίν άπό τήν 1η Φεβρουαρίου πού
έπεται της ήμερομηνίας της 1ης 'Ιανουαρίου, ή όποία
άναφέρεται στό άρθρο 1 παράγραφος 1 .

περιπτώσεις αύτού τοϋ είδους
κατά τό παρελθόν, κυρίως μέ
ποσού πού πρέπει νά έξοφληθεΐ,
είται λόγω τοϋ γεγονότος αύτοϋ
προϊόντος ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Ή ζάχαρη Γ καί ή ίσογλυκόζη Γ πού άναφέρονται
στό άρθρο 26 παράγραφος 1 τοϋ κανονισμοϋ ( ΕΟΚ)
άριθ. 1785/81 πρέπει νά έξάγονται άπό τό Κράτος μέλος,
στό έδαφος τοϋ όποιου έχουν παραχθεί. Κάθε βιομήχα
νος ζάχαρης Γ ή ίσογλυκόζης Γ πρέπει νά άποδείξει ότι
αύτή έχει έξαχθεΐ :
— ώς λευκή ή άκατέργαστη ζάχαρη μή μετουσιωμένη ή
ώς ίσογλυκόζη σέ φυσική κατάσταση,
— χωρίς έπιστροφή ή εισφορά,
— άπό τό Κράτος μέλος, στο έδαφος τοϋ όποιου έχει
παραχθεί.
"Αν δέν προσάγεται ή άπόδειξη ότι ή ζάχαρη ή ή ίσογλυ
κόζη έχει έξαχθεΐ έκτός της Κοινότητος πρίν άπό τήν 1η
'Ιανουαρίου πού έπεται τοϋ τέλους της περιόδου έμπο
ρίας, κατά τή διάρκεια της όποιας έχει παραχθεί ή
ζάχαρη Γ ή ή ίσογλυκόζη Γ, ή έν λόγω ποσότητα θεωρεί
ται ότι έχει διατεθεί στήν έσωτερική άγορά.
2. Γιά τήν έφαρμογή τοϋ παρόντος κανονισμοϋ δέν
είναι δυνατή ή έπίκληση τών διατάξεων τοϋ άρθρου 5
τοϋ κανονισμοϋ ( ΕΟΚ) άριθ. 2730/79.
Αρθρο 2

1 . Ή άπόδειξη πού άναφέρεται στό άρθρο 1 παρέχεται
στόν αρμόδιο όργανισμό τοϋ Κράτους μέλους, στό
έδαφος τοϋ όποιου έχει παραχθεί ή ζάχαρη Γ ή ή
ίσογλυκόζη Γ.
2. Ή άπόδειξη παρέχεται μέ τήν προσκόμιση :
α) πιστοποιητικού έξαγωγής πού χορηγείται, σύμφωνα
μέ τό άρθρο 3 τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) άριθ. 2630/81 ,
στό βιομήχανο άπό τόν άρμόδιο όργανισμό τοϋ
Κράτους μέλους πού άναφέρεται στήν παράγραφο 1 ■
β) τών έγγράφων πού άναφέρονται στό άρθρο 30 τοϋ
κανονισμοϋ ( ΕΟΚ) άριθ. 3183/80, τά όποια είναι
άναγκαΐα γιά τήν άποδέσμευση της άσφαλείας·
γ) δηλώσεως τοϋ βιομηχάνου πού πιστοποιεί ότι ή
ζάχαρη Γ ή ή ίσογλυκόζη Γ έχει παραχθεί άπό
έκεΐνον.

Έν τούτοις, σέ ειδικές περιπτώσεις, ό άρμόδιος όργανι
σμός τοϋ σχετικού Κράτους μέλους δύναται νά έγκρίνει
μακρύτερη προθεσμία.
Αρθρο 3

1 . Γιά τίς ποσότητες που, κατά τήν έννοια τοϋ άρθρου
1 παράγραφος 1 , έχουν διατεθεί στήν έσωτερική άγορά,
τό ένδιαφερόμενο Κράτος μέλος εισπράττει ένα ποσό
πού είναι ίσο :

α) όσον άφορα τή ζάχαρη Γ, άνά 100 χιλιόγραμμα της
έν λόγω ζάχαρης :
—μέ τήν ύψηλότερη εισφορά κατά τήν εισαγωγή, ή
όποία έφαρμόζεται άνά 100 χιλιόγραμμα λευκής ή
άκατέργαστης ζάχαρης, κατά περίπτωση, κατά τό
χρονικό διάστημα πού περιλαμβάνει τήν περίοδο έμπο
ρίας, κατά τήν όποία παρήχθη ή έν λόγω ζάχαρη, καί
τούς έξι μήνες πού έπονται της περιόδου αύτής, καί
— μέ 1,25 ECU·
β) όσον άφορα τήν ίσογλυκόζη Γ, άνά 100 χιλιόγραμμα
ξηράς ύλης :
— μέ τό ύψηλότερο μεταβλητό στοιχείο πού άναφέρεται
στό άρθρο 16 παράγραφος 6 τού κανονισμοϋ (ΕΟΚ)
άριθ. 1785/81 καί έφαρμόζεται άνά 100 χιλιόγραμμα
ξηράς ύλης κατά τό χρονικό διάστημα πού περιλαμ
βάνει τήν περίοδο έμπορίας, κατά τήν όποία παρήχθη
ή έν λόγω ίσογλυκόζη, καί τούς έξι μήνες πού
έπονται τής περιόδου αύτής, καί
— μέ 1,25 ECU.

2. Τό σχετικό Κράτος μέλος άνακοινώνει τό συνολικό
ποσό πού πρέπει νά καταβληθεί άπό τούς βιομηχάνους
πού ύπόκεινται στήν ύποχρέωση νά καταβάλλουν τό
ποσό τό όποιο άναφέρεται στήν παράγραφο 1 πρίν άπό
τήν 1η Μαρτίου πού έπεται της ήμερομηνίας τής 1ης
'Ιανουαρίου ή όποία άναφέρεται στό άρθρο 1 .
Τό συνολικό αύτό ποσό καταβάλλεται άπό τούς ένδιαφε
ρομένους βιομηχάνους πρίν άπό τίς 20 Μαρτίου τοϋ
ίδιου έτους.
'Εν τούτοις, όταν ό άρμόδιος οργανισμός έχει παρα
τείνει, δυνάμει τοϋ άρθρου 2 παράγραφος 3 έδιάφιο

3.
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δεύτερο, τήν προθεσμία γιά τήν προσκόμιση τής άποδεί
ξεως, oi ήμερομηνίες πού άναφέρονται στήν παράγραφο
2 άντικαθίστανται άπό τίς ήμερομηνίες πού θά καθορι
σθούν άπό τόν άρμόδιο όργανισμό σέ συνάρτηση μέ τήν
έγκριθείσα παράταση.

4. Γιά τίς ποσότητες ζάχαρης Γ καί ίσογλυκόζης Γ, οι
όποιες καταστράφηκαν ή ύπέστησαν άνεπανόρθωτες
ζημίες πρίν άπό τήν έξαγωγή τους, ύπό συνθήκες οι
όποιες άναγνωρίζονται άπό τόν άρμόδιο όργανισμό τού
σχετικού Κράτους μέλους σάν περίπτωση άνωτέρας βίας,
δέν είσπράττεται τό ποσό πού άναφέρεται στήν παρά
γραφο 1 .
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ποσό πού αναφέρεται στό άρθρο 2 παράγραφος 2 έδάφιο
δεύτερο.

2. Τό συνολικό αύτό ποσό καταβάλλεται άπό τούς έν
λόγω βιομηχάνους πρίν άπό τήν 1η Φεβρουαρίου τοΟ
ιδίου έτους.
ApSpo 5

O κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2645/70 καταργείται.
Συνεχίζει, έν τούτοις, νά έφαρμόζεται στή ζάχαρη πού
παράγεται πέρα άπό τή μέγιστη ποσόστωση κατά τή
διάρκεια της περιόδου έμπορίας ζάχαρης 1980/81 .
Άρΰρο 6

ApSpo 4

1 . Τό ένδιαφερόμενο Κράτος μέλος άνακοινώνει, πρίν
άπό τήν 15η Ιανουαρίου πού άκολουθεΐ τήν 1η 'Ιανουα
ρίου πού άναφέρεται στό άρθρο 1 , στούς βιομηχάνους,
οί όποιοι ύπόκεινται στήν ύποχρέωση καταβολής, τό

Ό παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν τρίτη ήμέρα

άπό τή δημοσίευσή του στήν Επίσημη Εφημερίδα των
Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τό άρθρο 3 παράγραφος 4 τοΟ έν λόγω κανονισμού
έφαρμόζεται άπό 1ης 'Ιουλίου 1979.

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 14 Σεπτεμβρίου 1981 .
Γιά τήν 'Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος της Επιτροπής

'Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

16. 9. 81
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άρι#. 2671/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 14ης Σεπτεμβρίου 1981

περί τροποποιήσεως τοΟ κανονισμοΰ (ΕΟΚ) άριϋ. 1998/78 περί των λεπτομερειών έφαρμογής
τοΟ συστήματος άντισταθμίσεως των έξόδων άποθεματοποιήσεως στόν τομέα τής ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας ύπόψη :
ApSpo 1

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1785/81 τοΟ Συμβουλίου τής
30ής 'Ιουνίου 1981 περί κοινής όργανώσεως άγοράς στόν
τομέα τής ζάχαρης ('), και ιδίως τό άρθρο 8 παράγρα
φος 5 ,

«Οί άποθήκες πρέπει νά άποτελούνται άπό κτίρια ή

ότι ή συγχώνευση των θεμελιωδών διατάξεων πού
άφοροϋν τόν τομέα τής ζάχαρης στόν κανονισμό (ΕΟΚ)
άριθ. 1785/81 , καθιστά άναγκαΐες όρισμένες τεχνικές
προσαρμογές τοϋ κανονισμοΰ (ΕΟΚ) άριθ. 1998/78 τής
έκτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε άπό τόν κανονισμό
(ΕΟΚ) άριθ. 2377/78 (3) ·
ότι, λαμβανομένων κυρίως ύπόψη τών άπαιτήσεων
έλέγχου, πρέπει νά καθοριστούν έπακριβώς οί προϋποθέ
σεις έγκρίσεως μιας άποθήκης ■ ότι, γιά τό σκοπό αύτό,
πρέπει νά άποκλειστεί τής έγκρίσεως κάθε μέσο αποθη
κεύσεως πού άποτελεΐ, κυρίως, μέσο μεταφοράς, όπως
σιδηροδρομικά όχήματα, φορτηγά, πλοία περιέκτες κλπ ■
ότι τό άρθρο 3 παράγραφος 2 τού κανονισμού (ΕΟΚ)
άριθ. 1358/77 τοΰ Συμβουλίου τής 20ής Ιουνίου 1977
περί καθορισμού γενικών κανόνων άντισταθμίσεως τών
έξόδων άποθεματοποιήσεως στόν τομέα τής ζάχαρης (4),

δπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό
(ΕΟΚ) άριθ. 3042/78 (5), προβλέπει ότι, σέ ειδικές περι
στάσεις, δύνανται νά θεσπισθούν ειδικές διατάξεις γιά
τή ζάχαρη πού τελεί ύπό μεταφορά στήν άρχή ένός
μηνός· ότι, γι' αύτό τό λόγο, πρέπει νά λαμβάνεται
ύπόψη ώς ειδική περίσταση ή ένδεχομένη άνάγκη γιά
ένα βιομήχανο νά μεταφέρει καί νά άποθεματοποιήσει
τή ζάχαρή του έκτός τού έργοστασίου πρίν άπό τή
διάθεση της·

ότι είναι άναγκαίο νά προβλεφθούν όρισμένα μέτρα γιά
τή ζάχαρη πού καταστρέφεται ή ύφίσταται ζημίες πρίν
άπό τή διάθεση της·

ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη της 'Επιτροπής Διαχει
ρίσεως Ζάχαρης,
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

1 . Στό άρθρο 3 παράγραφος 1 προστίθεται τό έξής
δεύτερο έδάφιο :
τμήματα κτιρίων».

Εκτιμώντας:

(')
(2)
(3)
(4)

Ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1998/78 τροποποιείται ώς
έξής :

άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.

L
L
L
L

177
231
287
156

τής
τής
τής
τής

1 . 7. 1981 , σ. 4.
23. 8. 1978, σ. 5.
13 . 10. 1978, σ. 9.
25. 6. 1977, σ. 4.

(5) ΕΕ άριθ. L 361 τής 23 . 12. 1978, σ. 8

2. Στό άρθρο 3 παράγραφος 2 οί λέξεις : «προσωρινή
έγκριση». άντικαθίστανται άπό τίς λέξεις :
«πρόσκαιρη έγκριση».

3. Στό άρθρο 3 παράγραφος 2 προστίθεται τό έξής
δεύτερο έδάφιο :

«Τά κριτήρια γιά τήν έγκριση μιας άποθήκης πού
άναφέρονται στήν παράγραφο 1 δέν έφαρμόζονται
στήν πρόσκαιρη έγκριση πού άναφέρεται στό πρώτο
έδάφιο».
4. Στό άρθρο 1 1 , τό κείμενο τής παραγράφου 1 άντικαθί
σταται ώς έξής :

« 1 . Όταν ή άκατέργαστη ζάχαρη ή ή λευκή ζάχαρη
πού προέρχεται άπό έγκεκριμένη άποθήκη, τελεί ύπό
μεταφορά άλλη άπό αύτή πού άναφέρεται στό άρθρο
10 κατά τήν ώρα 00.00 τής πρώτης ήμέρας τοΰ μήνα
καί, κατά τήν άφιξή της, άποθηκεύεται σέ άλλη έγκε
κριμένη άποθήκη, τά έξοδα άποθεματοποιήσεως
έπιστρέφονται, έφ' όσον δέν όφείλεται ήδη ή συνει
σφορά».

5. Στό άρθρο 12 παράγραφος 1 έδάφιο δεύτερο ύπό γ
προστίθεται τό άκόλουθο κείμενο :
«Δέν θεωρείται ώς διάθεση μία συμβατικά άναλη
φθείσα ύποχρέωση γιά τή χρηματοδότηση τής
ζάχαρης καί έφ' όσον ό ένδιαφερόμενος διατηρεί τό
δικαίωμα διαθέσεως τής έν λόγω ποσότητας
ζάχαρης· ».
6. Στό άρθρο 14 τό κείμενο τής παραγράφου 3 άντικαθί
σταται ώς έξης :
«3 . Όταν μία ποσότητα ζάχαρης Γ άντικαθίσταται
κατά τήν έξαγωγή άπό μία άντίστοιχη ποσότητα
ζάχαρης A ή B, ή άντικατασταθείσα ποσότητα
θεωρείται, γιά τήν έφαρμογή της έπιστροφής, σάν
ζάχαρη A άπό τήν ήμέρα πού όλοκληρώθηκαν οί
τελωνειακές διατυπώσεις έξαγωγης».

'Αριθ. L 262/ 18
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7 . Στό άρθρο 16 προστίθεται ή άκολουθη παράγραφος 4 :
«4. Μέ τήν έπιφύλαξη τής παραγράφου 1 θεωροϋ

νται ότι έχουν διατεθεί ή ραφιναριστεί, κατά τήν
έννοια τοΟ άρθρου 12, οί ποσότητες ζάχαρης οΐ όποιες
πρίν άπό τή διάθεσή τους ή τό ραφινάρισμά τους
' έχουν καταστραφεί ή ύποστεΐ άνεπανόρθωτες
ζημίες».
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8. Τό άρθρο 18 καταργείται.

Άρθρο 2

Ό πάρων κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν 1η 'Οκτω
βρίου 1981 .

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 14 Σεπτεμβρίου 1981 .
Γιά τήν 'Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής 'Επιτροπής

'Αρύ. L 262/ 19

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) àpifr. 2672/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 15ης Σεπτεμβρίου 1981

περί τροποποιήσεως τοϋ ποσοΰ τής ένισχύσεως γιά τόν βάμβακα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής

χεϊα πού διαθέτει πρός τό παρόν ή Επιτροπή όδηγεΐ
στήν τροποποίηση τοΟ ποσοϋ τής ένισχύσεως, πού ισχύει
σήμερα, όπως άναγράφεται στό άρθρο 1 τοϋ παρόντος
κανονισμού,

Κοινότητος,

τήν πράξη προσχωρήσεως τής Ελλάδος, καί ίδίως τίς
παραγράφους 3 καί 10 τοϋ πρωτοκόλλου 4 περί τοϋ

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

βάμβακος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2169/81 τοϋ Συμβουλίου τής
27ης 'Ιουλίου 1981 περί καθορισμού των γενικών κανό
νων τοϋ καθεστώτος ένισχύσεως τοϋ βάμβακος ('), καί
ίδίως τό άρθρο 5 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι τό ποσό τής ένισχύσεως, πού άναφερεται στό άρθρο
5 παράγραφος 1 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2169/81 ,
έχει καθορισθεί άπό τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ.

ApSpo 1

Τό ποσο τής ένισχύσεως γιά τόν μή έκκοκκισμένο
βάμβακα, πού άναφέρεται στό άρθρο 5 τοϋ κανονισμού
(ΕΟΚ) άριθ. 2169/81 , καθορίζεται σέ 26,758 ECU άνά
100 χιλιόγραμμα.
Αρθρο 2

2544/81 (2) ·

ότι ή έφαρμογή τών κανόνων καί κριτηρίων, πού άναφέ
ρονται στόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2544/81 , στά στοι

0 παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν 16η Σεπτεμ
βρίου 1981 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 15 Σεπτεμβρίου 1981 .
Γιά τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος της 'Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 211 της 31 . 7 . 1981 , σ. 2.
(2) ΕΕ άριθ. L 248 τής 1 . 9. 1981 , σ. 48.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2673/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 1§ης Σεπτεμβρίου 1981
περί καθορισμοΰ τών εισφορών κατά την εισαγωγή γιά τή λευκή ζάχαρη καί τήν
άκατέργαστη ζάχαρη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

στοιχεία που διαθέτει ή Επιτροπή, όδηγεΐ στήν τροπο
ποίηση τών εισφορών πού ισχύουν σήμερα, σύμφωνα μέ

Έχοντας ύπόψη :

τό παράρτημα τοϋ παρόντος κανονισμοϋ,

τή συνθήκη περί Ιδρύσεως της Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1785/81 τοϋ Συμβουλίου τής
30ής 'Ιουνίου 1981 περί κοινής όργανώσεως άγοράς στόν
τομέα τής ζάχαρης ('), καί ιδίως τό άρθρο 16 παρά
γραφος 8,
Εκτιμώντας :

ότι οΐ εισφορές πού έφαρμόζονται κατά τήν εισαγωγή
τής λευκής ζάχαρης καί τής άκατέργαστης ζάχαρης
έχουν καθορισθεί άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ.
1808/81 (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν
κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2662/81 (3) ■
ότι ή έφαρμογή τών κανόνων καί τών λεπτομερειών πού
άναφέρονται στόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1808/81 στά

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ApSpo 1

Οΐ εισφορές κατά τήν εισαγωγή πού άναφέρονται στό
άρθρο 16 παράγραφος 1 τοΟ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ.
1785/81 γιά τήν άκατέργαστη ζάχαρη άντιπροσωπευ
τικοϋ ποιοτικοϋ τύπου καί γιά τή λευκή ζάχαρη καθορί
ζονται στό παράρτημα.
ApSpo 2

O πάρων κανονισμος άρχιζει νά ισχύει τήν 16η Σεπτεμ
βρίου 1981 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 15 Σεπτεμβρίου 1981 .
Γιά τήν 'Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής 'Επιτροπής

(') ΕΕ άριθ. L 177 τής 1 . 7. 1981 , σ. 4.
(2) ΕΕ άριθ. L 181 τής 2. 7. 1981 , σ. 24.
(3) ΕΕ άριθ. L 261 τής 15 . 9. 1981 , σ. 23.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τοβ κανονισμοΒ τής Επιτροπής τής 15ης Σεπτεμβρίου 1981 περι καθορισμοϋ τών εισφορών κατά τήν εισα

γωγή γιά τή λευκή ζάχαρη καί τήν άκατέργαστη ζάχαρη
(ECU/ΙΟΟχγρ)

Κλάση
Περιγραφή έμπορευμάτων

τοϋ Κοινοϋ

Δασμολογίου
17.01

Ποσό

εισφοράς

Σάκχαρις τεύτλων καί καλαμοσακχάρου εις στερεάν κατάστασιν :
A. Σάκχαρις λευκή. Σάκχαρις άρωματισμένη ή μετά προσθήκης χρω
στικών ούσιών

B. Σάκχαρις άκατέργαστος

29,56

20,73 (')

C) Τό ποσό αύτό έφαρμόζεται στήν άκατέργαστη ζάχαρη μέ απόδοση 92%. "Αν ή άπόδοση τής εισαγόμε
νης άκατέργαστης ζάχαρης άποκλίνει κατά 92%, τό ποσό τής εισφοράς πού έφαρμόζεται ύπολογίζεται
σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τοΟ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 837/68.
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Αριθ. L 262/21

I

(Πράξεις, γιά την ισχύ τών όποιων δέν άπαιτεΐται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 15ης Ιουνίου 1981

περί τής άντικαταστάσεως ένός τακτικού μέλους τής Συμβουλευτικής Επιτροπής
Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως
(81 /737/ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας ύποψη :

τή συνθήκη περι ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος,
τήν άπόφαση τοϋ Συμβουλίου τής 18ης Δεκεμβρίου 1963- γιά τήν έγκριση τοϋ καταστατικού
τής Συμβουλευτικής 'Επιτροπής 'Επαγγελματικής 'Εκπαιδεύσεως ('), όπως τροποποιήθηκε άπό
τήν άπόφαση τής 9ης 'Απριλίου 1968 (2), καί ιδίως τό άρθρο 4,
τήν άπόφαση τοϋ Συμβουλίου τής 16ης 'Οκτωβρίου 1978 γιά τό διορισμό τών τακτικών καί
άναπληρωματικών μελών τής Συμβουλευτικής Επιτροπής 'Επαγγελματικής 'Εκπαιδεύσεως γιά
τήν περίοδο πού λήγει στίς 15 'Οκτωβρίου 1980,
Εκτιμώντας :

ότι μετά τήν παραίτηση τοϋ κ. Tomlinson, ή όποία κοινοποιήθηκε στό Συμβούλιο στίς 8
Μαΐου 1981 , κενώθηκε θέση τακτικού μέλους, έκπροσώπου τών εργοδοτών, στήν παραπάνω
έπιτροπή ·

ότι ή θητεία τών μελών τής έπιτροπής αύτής έξακολουθεΐ, έφ' όσον τό Συμβούλιο δέν έχει
διενεργήσει τήν άντικατάστασή τους·
έχοντας ύπόψη τήν ύποψηφιότητα πού ύποβλήθηκε στίς 8 Μαΐου 1981 ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Αρθρο μονο

Ό κ. T. P. Lyons διορίζεται τακτικό μέλος τής Συμβουλευτικής 'Επιτροπής 'Επαγγελματικής
'Εκπαιδεύσεως σέ άντικατάστασή τοϋ κ. Tomlinson, μέχρι τήν άντικατάστασή τών μελών τής
έπιτροπής.
Έγινε στό Λουξεμβούργο, στίς 15 'Ιουνίου 1981 .
Για το Συμοουλιο
Ό Πρόεδρος ·
G. BRAKS

C ) ΕΕ άριΟ. 190 τής 30. 12. 1963 , σ. 3090/63 .
(2) ΕΕ άριΟ. L 91 τΐΐς 12. 4. 1968, σ. 26.
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ΕΠ ΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 31ης Ιουλίου 1981

περί ένισχύσεως την όποία σχεδιάζει νά χορηγήσει ή κυβέρνηση των Κάτω Χωρών γιά τή
δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής άπό έπιχείρηση τοΰ τομέα των πετροχημικών
(άρωματικοί διαλυτές)
(Τό κείμενο στήν όλλανδική γλώσσα είναι τό μόνο αύΦεντικό)
(81 /738/ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος, καί ιδίως τό άρθρο 93 παράγραφος 2 έδάφιο
πρώτο,

άφοΟ, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοΟ έν λόγω άρ

θρου, κάλεσε τούς ένδιαφερόμενους νά ύποβάλουν τίς
παρατηρήσεις τους, καί έχοντας ύπόψη τίς παρατηρήσεις
αύτές,
'Εκτιμώντας :
I

Ότι ό νόμος τών Κάτω Χωρών τής 29ης Ιουνίου 1978
περί ένθαρρύνσεως καί προσανατολισμού τών έπενδύ
σεων (Wet Investeringsrekening —WIR) ('), θέσπισε, μέ τό
άρθρο 6, «συμπληρωματική πριμοδότηση μεγάλων
προγραμμάτων». Ότι αύτή ή έπιδότηση χορηγείται γιά
τήν πραγματοποίηση προγραμμάτων έπενδύσεως άξίας
άνω τών 30 έκατομμυρίων φιορινιών καί ότι, διαμορφού

μενη άνάλογα μέ τόν άριθμό τών δημιουργούμενων
θέσεων άπασχολήσεως, μπορεί νά άνέλθει στό 4% τής
άξίας τής σχετικής έπενδύσεως.
Ότι, κατά τήν έξέταση τοϋ σχεδίου τοϋ έν λόγω νόμου,
στό πλαίσιο της διαδικασίας τοϋ άρθρου 93 παράγραφος
3 τής συνθήκης ΕΟΚ, ή 'Επιτροπή τόνισε ότι ή συμπλη
ρωματική πριμοδότηση μεγάλων προγραμμάτων συνιστά
καθεστώς γενικών ένισχύσεων γιατί δέν άποσκοπεί σέ
συγκεκριμένο τομέα ή περιφέρεια. Ότι, δεδομένου ότι
τό καθεστώς αύτό. έφαρμόζεται σέ όλες τίς έπενδύσεις,

σεις α ή γ τής συνθήκης ΕΟΚ. Ότι, έλλείψει τέτοιων

έξειδικεύσεων, ή 'Επιτροπή δέν ήταν σέ θέση νά έκτιμή
σει τίς έπιπτώσεις τοϋ ύπό μελέτη καθεστώτος έπί τών
ένδοκοινοτικών συναλλαγών καί έπί τοϋ άνταγωνισμοϋ,
καί, κατά συνέπεια, τό κατά πόσο συμβιβάζεται τό
καθεστώς αύτό μέ τήν κοινή άγορά.
Ότι, όταν πρόκειται περί αύτοϋ τοϋ τύπου καθεστώτος
γενικών ένισχύσεων, ή 'Επιτροπή συνήθως έγκρίνει τίς
ένισχύσεις αύτές άν πληρούται μία άπό τίς δύο άκόλου
θες προϋποθέσεις : τό ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος
ένημερώνει τήν 'Επιτροπή ε'ίτε γιά κάποιο περιφερειακό
πρόγραμμα, εϊτε —όταν δέν είναι δυνατόν— γιά σημα
ντικές έξατομικευμένες περιπτώσεις.

Ότι, μέ βάση τά άνωτέρω, ή 'Επιτροπή ζήτησε νά τής
γνωστοποιηθούν έκ τών προτέρων καί έγκαίρως
—σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 93 παράγραφος
3 τής συνθήκης— οί περιπτώσεις έξατομικευμένης χορη
γήσεως τής «συμπληρωματικής πριμοδοτήσεως μεγάλων
προγραμμάτων», λαμβανομένης ύπόψη τής σπουδαιό
τητος τών σχετικών έπενδύσεων.
"Οτι, κατά τή διάρκεια τών συνομιλιών μέ τίς άρχές τών
Κάτω Χωρών, ή 'Επιτροπή έπισήμανε ότι θά πρόβαινε σέ
έκτίμηση καθεμιάς άπό τίς περιπτώσεις αύτές, μέ
γνώμονα τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καί μέ βάση
τίς άρχές πού θεσπίζονται άπό τό άρθρο 92 καί έπ. ή πού
διαμορφώθηκαν κατά τήν έφαρμογή τών διατάξεων
αύτών. Ότι ή κυβέρνηση τών Κάτω Χωρών δέν θά
έπρεπε νά συμπεράνει ότι ή 'Επιτροπή έξέφρασε όποια
δήποτε εύνοϊκή γνώμη όσον άφορα τό καθεστώς
«συμπληρωματικής πριμοδοτήσεως», έπειδή ζήτησε αύτή
τήν προηγούμενη συστηματική γνωστοποίηση.

χωρίς νά γίνεται διάκριση μεταξύ έπιχειρήσεων, περιφε
ρειών ή τομέων, δέν ύπάγεται στίς παρεκκλίσεις τίς
όποιες προβλέπει τό άρθρο 92 παράγραφος 3 περιπτώ

Ότι ή κυβέρνηση τών Κάτω Χωρών ικανοποίησε τό
αίτημα τής 'Επιτροπής καθιερώνοντας τήν έν λόγω διαδι
κασία προηγουμένης γνωστοποιήσεως μέ τό άρθρο 6
παράγραφος 7 καί τό άρθρο 7 παράγραφος 3 τοϋ κεφα
λαίου V τοϋ προαναφερθέντος όλλανδικοϋ νόμου τής

(') Staatsblad 1978, αριθ. 368.

29ης 'Ιουνίου 1978 .
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Ότι, μέ έπιστολή της της 21ης Μαρτίου 1979, ή κυβέρ
νηση των Κάτω Χωρών πληροφόρησε τήν 'Επιτροπή,
σύμφωνα μέ τήν άνωτέρω διαδικασία, σχετικά μέ τήν
πρόθεση της νά χορηγήσει τή «συμπληρωματική έπιδό
τηση γιά μεγάλα προγράμματα» σέ έπιχείρηση τοϋ
τομέα των πετροχημικών.
"Οτι μέ τή χορήγηση της ένισχύσεως σέ μία έπιχείρηση
πρόκειται νά συμβάλει στή δημιουργία, άπό σήμερα
μέχρι τό 1985, μονάδας συμπληρωματικής παραγωγής
230 000 τόνων άρωματικών διαλυτών στήν περιοχή
Rotterdam/Pernis, πού M περιλαμβάνει τή δημιουργία 90
νέων θέσεων άπασχολήσεως, καί νά άντικαταστήσει
άλλες παλαιωμένες έγκαταστάσεις.
Ότι τό συνολικό κόστος της έπενδύσεως ύπολογίζεται
σέ 79 έκατομ. F1 καί ότι τό σχέδιο αύτό M τύχει έπιδο
τήσεως 1,1 έκατομ. F1 δυνάμει τοϋ καθεστώτος WIR
(συμπληρωματική έπιδότηση γιά μεγάλα σχέδια). Ότι
λόγω τής τοποθετήσεώς του στήν περιοχή Pernis τό
σχέδιο δέν τυγχάνει περιφερειακής ένισχύσεως.

Ότι ή έπιχείρηση, πού είναι ήδη έγκατεστημένη στό
Rotterdam/Pernis, σκοπεύει, μέ τήν έπένδυση αύτή, νά
προβεί σέ οικονομική πράξη πού M άποβεΐ προσοδο
φόρα διότι θά της έπιτρέψει νά ανταποκριθεί στήν
αύξουσα ζήτηση τοϋ έν λόγω προϊόντος.
II

Ότι στίς 27 Αύγούστου 1979 ή κυβέρνηση τών Κάτω
Χωρών άπάντησε στήν έπίσημη πρόσκληση τής
'Επιτροπής δυνάμει τοϋ άρθρου 93 τής συνθήκης ΕΟΚ,
τονίζοντας ότι τό καθεστώς WIR είναι αύτομάτου έφαρ
μογής καί δέν έπιτρέπει έπιλεξιμότητα τής ένισχύσεως
άνάλογα μέ τή χρησιμότητα τής σχεδιαζόμενης έπενδύ
σεως. "Οτι ή ύπό πραγματοποίηση έπένδυση προορίζεται
ούσιαστικά γιά τήν παραγωγή άρωματικών διαλυτών οί
όποιοι άναμένεται ότι στό μέλλον θά άντικαταστήσουν
τούς διαλύτες πού παράγονται σήμερα. Ότι τμήμα τής
έπενδύσεως αύτής άποσκοπεΐ νά συμπληρώσει μιά
ύφιστάμενη έγκατάσταση καί νά άντικαταστήσει μιά
άλλη.
Ότι, στό πλαίσιο τών διαβουλεύσεων τών ένδιαφερο
μένων, οΐ κυβερνήσεις δύο Κρατών μελών τονίζουν ότι ή

αύξηση

τής ικανότητας παραγωγής

άρωματικών

διαλυτών είναι τέτοιας φύσεως πού θά έπηρεάσει τίς
συναλλαγές κατά τρόπο άντίθετο πρός τό κοινό
συμφέρον.

Αριθ. L 262/23

Οτι το άρθρο 92 παράγραφος 1 τής συνθήκης ΕΟΚ
θεωρεί, κατ' άρχήν, ώς άσυμβίβαστες μέ τήν κοινή
άγορά τίς ένισχύσεις οί όποιες πληροϋν τίς προϋποθέσεις
τίς όποιες τάσσει. "Οτι οΐ παρεκκλίσεις τίς όποιες
προβλέπει τό άρθρο 92 παράγραφος 3 τής συνθήκης
προσδιορίζουν τούς στόχους τών ένισχύσεων, οί όποιες
χορηγούνται πρός τό συμφέρον τής Κοινότητος καί όχι
μόνον τοϋ λαμβάνοντος τήν ένίσχυση · ότι οί παρεκκλί
σεις αύτές πρέπει νά έρμηνεύονται μέ στενή έννοια, κατά
τήν έξέταση διαφόρων προγραμμάτων περιφερειακής ή

κατά τομέα ένισχύσεως ή έξατομικευμένων περιπτώσεων
έφαρμογής καθεστώτος γενικών ένισχύσεων, καί, ειδικό
τερα, ότι δέν τυγχάνουν έφαρμογής στίς περιπτώσεις

κατά τίς όποιες ή 'Επιτροπή είναι σέ θέση νά άποδείξει
δτι, άν δέν χορηγηθεί ένίσχυση, ή δύναμη τών μηχανι
σμών τής άγοράς άφ' έαυτής δέν μπορεί νά επηρεάσει τή
συμπεριφορά τών έπιχειρήσεων κατά τρόπο ώστε νά
υιοθετήσουν συμπεριφορά πού νά συμβάλει στήν
ύλοποίηση κάποιου άπό τούς στόχους πού άναφέρονται
στίς παρεκκλίσεις.

Ότι, άν, κατ ' έξαίρεση, χορηγηθεί ένίσχυση χωρίς νά
πληρούνται οί άνωτέρω προϋποθέσεις, M έπηρεασθοϋν
οί μεταξύ τών Κρατών μελών συναλλαγές καί M νοθευ
τεί ό άνταγωνισμός, χωρίς αύτό νά δικαιολογείται άπό
τό κοινοτικό συμφέρον, ένώ συγχρόνως M παρέχονται
άντικανονικά πλεονεκτήματα σέ όρισμένα Κράτη μέλη.

Ότι, όταν έφαρμόζει τίς άνωτέρω άρχές κατά τήν
έξέταση τών έξατομικευμένων περιπτώσεων οί όποιες
ύπάγονται στό καθεστώς τών γενικών ένισχύσεων, ή
'Επιτροπή πρέπει νά έχει πεισθεί ότι ύπάρχει άντιστάθμι
σμα πού νά δικαιολογεί τή χορήγηση ένισχύσεως στήν
έν λόγω έπιχείρηση, ύπό τήν έννοια ότι ή ένίσχυση είναι
άπαραίτητη γιά τήν ύλοποίηση ένός άπό τούς στόχους οί
όποιοι άναφέρονται στό άρθρο 92 παράγραφος 3 τής
συνθήκης · ότι, όταν τοϋτο δέν άποδεικνύεται καί,
άκόμη ειδικότερα, όταν ή σχεδιαζόμενη έπένδυση πραγ

ματοποιείται καί χωρίς τή χορήγηση τής ένισχύσεως,
είναι σαφές ότι ή ένίσχυση δέν συμβάλλει στήν πραγμα
τοποίηση τών στόχων τών παρεκκλίσεων, άλλά ότι έχει
σκοπό τήν αύξηση τής οικονομικής ισχύος τής ένδιαφε
ρόμενης επιχειρήσεως.
Ότι, στή συγκεκριμένη αύτή περίπτωση, δέν ύφίσταται
τέτοιο άντιστάθμισμα άπό τήν πλευρά τής έπιχειρήσεως
στήν όποία χορηγείται ή ένίσχυση.
Ότι, πράγματι, ούτε ή κυβέρνηση τών Κάτω Χωρών
προέβαλε, ούτε ή 'Επιτροπή αναγνώρισε κάποιο λόγο ό
όποιος πείθει ότι ή έν λόγω ένίσχυση πληροί τίς προϋπο
θέσεις οί όποιες άπαιτοϋνται γιά τήν έφαρμογή μιας άπό
τίς έξαιρέσεις πού προβλέπει τό άρθρο 92 παράγραφος 3
τής συνθήκης.

V

Ότι, όσον άφορα τίς παρεκκλίσεις πού προβλέπονται
Ότι ή ένίσχυση τήν όποια σκοπεύει νά χορηγήσει ή

κυβέρνηση τών Κάτω Χωρών είναι δυνατόν, κατά συνέ
πεια, νά έπηρεάσει τίς συναλλαγές μεταξύ τών Κρατών
μελών καί νά νοθεύσει ή νά άπειλήσει νά νοθεύσει τόν
άνταγωνισμό, κατά τήν έννοια τοϋ άρθρου 92 παρά
γραφος 1 της συνθήκης ΕΟΚ, εύνοώντας τήν έν λόγω
έπιχείρηση ή τήν παραγωγή της.

στήν παράγραφο 3 περιπτώσεις a καί γ τοϋ άρθρου 92
τής συνθήκης ΕΟΚ σχετικά μέ τίς ένισχύσεις γιά τήν
προώθηση ή τή διευκόλυνση τής οικονομικής άναπτύ
ξεως ορισμένων περιοχών, πρέπει νά σημειωθεί ότι ή
περιοχή Rotterdam/Pernis δέν είναι περιοχή στήν όποία

«τό βιοτικό έπίπεδο είναι άσυνήθως χαμηλό» ή όπου
έπικρατεΐ «σοβαρή ύποαπασχόληση », κατά τήν έννοια

Αριθ. L 262/24

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

της παρεκκλίσεως πού προβλέπεται στήν περίπτωση α.
Ότι, όσον άφορα τήν παρέκκλιση ή όποία προβλέπεται

στήν περίπτωση γ, ή κυβέρνηση τών Κάτω Χωρών δέν
συμπεριέλαβε τήν έν λόγω περιοχή μεταξύ έκείνων γιά
τίς όποιες πρέπει νά καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια
άπό πλευράς τής περιφερειακής άναπτύξεως. Ότι ή
κυβέρνηση τών Κάτω Χωρών, στίς παρατηρήσεις πού
ύπέβαλε στήν 'Επιτροπή, ύπογράμμισε καί ή ίδια ότι οί
«συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις γιά μεγάλα προγράμ
ματα» δέν χορηγούνται μέ βάση περιφερειακά κριτήρια.
Ότι, δσον άφορα τίς παρεκκλίσεις πού εισάγει τό άρθρο
92 παράγραφος 3 περίπτωση β τής συνθήκης, οΐ έπενδύ
σεις σέ κάθε περίπτωση θά προκύψουν άπό τήν κανο
νική λειτουργία τού μηχανισμού τής άγοράς ■ ότι,
έξάλλου, δέν ύπάρχει τίποτε τό όποιο νά χαρακτηρίζει
τήν έν λόγω έπένδυση σάν σχέδιο κοινού εύρωπαϊκού
ένδιαφέροντος ή σχέδιο δυνάμενο νά άρει σοβαρή διατα
ραχή τής οικονομίας Κράτους μέλους, ώστε νά ύπαχθεϊ
στήν παρέκκλιση τού άρθρου 92 παράγραφος 3 περί
πτωση β τής συνθήκης. Ότι, κατά τή γνωμάτευσή της
σχετικά μέ τό καθεστώς WIR ή 'Επιτροπή ύπενθύμησε
ότι οΐ Κάτω Χώρες άποτελούν τμήμα τών κεντρικών
περιοχών τής Κοινότητος, έκείνων δηλαδή οί όποιες δέν
άντιμετωπίζουν τά σοβαρότερα κοινωνικά καί οικονο
μικά προβλήματα στόν κοινοτικό χώρο, ένώ συγχρόνως
συγκαταλέγονται μεταξύ έκείνων όπου ύφίσταται πραγ
ματικός κίνδυνος ύπερβολικής σωρεύσεως ένισχύσεων
καί όπου, περισσότερο άπό όπουδήποτε άλλου, κάθε
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άφορα την προοπτική τής ζητήσεως τοϋ έν λόγω προϊ
όντος, άποδεικνύει ότι ό μηχανισμός τής άγοράς καί
μόνον, χωρίς κρατική παρέμβαση, είναι σέ θέση νά
έξασφαλίσει την όμαλή άνάπτυξη τής έν λόγω δραστη
ριότητας. Ότι, έξάλλου, δεδομένου ότι τό πλεόνασμα τής
παραγωγικής ικανότητας, κατά πάσα πιθανότητα, θά
έξαχθεΐ σέ άλλα Κράτη μέλη —καί τοϋτο ύπό καθεστώς
ύψηλοϋ άνταγωνισμοϋ στήν άγορά— δέν είναι δυνατόν
νά ύποστηριχθεΐ ή άποψη ότι ή ένίσχυση αύτή δέν θά

έπηρεάσει τούς δρους των συναλλαγών κατά τρόπο πού
νά άντιβαίνει στό κοινό συμφέρον.
Ότι, συνεπώς, λαμβανομένων ύπόψη τών άνωτέρω, τό
σχέδιο ένισχύσεως τών Κάτω Χωρών δέν πληροί τίς
άναγκαιες προϋποθέσεις ώστε νά ύπαχθει σέ μία άπό τίς
παρεκκλίσεις πού εισάγει τό άρθρο 92 παράγραφος 3 τής
συνθήκης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Αρθρο 1
Τό Βασίλειο τών Κάτω Χωρών δέν δύναται νά θέσει σέ

έφαρμογή τό σχέδιο τό όποιο γνωστοποίησε στήν
Επιτροπή μέ έπιστολή τού Υπουργού Εξωτερικών τής
21ης Μαρτίου 1979, γιά χορήγηση «συμπληρωματικής
πριμοδοτήσεως γιά μεγάλα προγράμματα» στίς έπενδύ

ένίσχυση εΐναι δυνατόν νά έπηρεάσει τίς μεταξύ τών
Κρατών μελών συναλλαγές. Ότι, έξάλλου, άπό τά διαθέ

σεις πού πραγματοποιούνται στό Rotterdam/Pernis άπό
έπιχείρηση τών Κάτω Χωρών στόν τομέα τών πετροχη

σιμα στοιχεία σχετικά μέ τήν κοινωνικοοικονομική
κατάσταση στίς Κάτω Χώρες, δέν προκύπτει ότι ύπάρχει
σοβαρή διαταραχή τής οικονομίας τους κατά τήν έννοια
τής συνθήκης. Ότι οΐ «συμπληρωματικές πριμοδοτήσεις
γιά τά μεγάλα προγράμματα», έφ' όσον χορηγούνται σέ
μεμονωμένες περιπτώσεις, δέν έχουν ώς σκοπό τήν άντι
μετώπιση τέτοιας καταστάσεως. Ότι τυχόν υιοθέτηση
άλλης θέσεως θά είχε ώς συνέπεια, σέ έποχή οικονομι
κής ύφέσεως καί άνεργίας γιά όλη τήν Κοινότητα, νά
προσελκύσουν οΐ Κάτω Χώρες έπενδύσεις οΐ όποιες θά
ήταν δυνατό νά γίνουν σέ άλλα κράτη, ή οικονομική
κατάσταση τών όποιων είναι λιγότερο εύνοϊκή. Ότι οί
πρόσφατες οικονομικές καί κοινωνικές εξελίξεις στήν
Κοινότητα έπιβάλλουν τήν έμμονή στή θέση αύτή τόσο
έπί τού θέματος τής συγκεκριμένης πριμοδοτήσεως
αύτής καθ' έαυτής όσο καί τής χρησιμοποιήσεώς της σέ
άλλες περιπτώσεις.

μικών.

Ότι, τέλος, όσον άφορα τίς παρεκκλίσεις πού προβλέ
πονται στήν παράγραφο 3 περίπτωση γ τού άρθρου 92
τής συνθήκης ΕΟΚ σχετικά μέ τίς «ενισχύσεις γιά τήν
προώθηση τής άναπτύξεως όρισμένων οικονομικών
δραστηριοτήτων», ή έξέταση τής εξελίξεως τού τομέα
παραγωγής άρωματικών διαλυτών, ιδιαίτερα όσον

Αρθρο 2

Τό Βασίλειο τών Κάτω Χωρών ένημερώνει τήν
Επιτροπή έντός προθεσμίας δύο μηνών άπό τήν κοινο
ποίηση τής παρούσας άποφάσεως γιά τά μέτρα τά όποια
θά έχει λάβει προκειμένου νά συμμορφωθεί μέ τήν
άπόφαση αύτή.
Αρθρο 3
H παρούσα άπόφαση άπευθύνεται στό Βασίλειο τών
Κάτω Χωρών.

Εγινε στις Βρυξελλες, στίς 31 Ιούλίου 1981 .
Γιά τήν 'Επιτροπή
Frans ANDRIESSEN

Μέλος τής 'Επιτροπής

Επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Άριθ. L 262/25

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 31ης Αύγούστου 1981
περί καθορισμοί) των κατώτατων τιμών πωλήσεως τοΰ έλαιολάδου πού διατίθεται στό
πλαίσιο τής δημοπρασίας πού προβλέπεται άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριϋ. 2239/81

(Τό κείμενο στην Ιταλική γλώσσα είναι τό μόνο αύϋεντικό)
(81 /739/ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

"Εχοντας ύπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,
τόν κανονισμό άριθ. 136/66/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου τής
22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινής όργανώ
σεως άγοράς στόν τομέα των λιπαρών ουσιών ('), δπως
τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ)
άριθ. 3454/80 (2), καί ιδίως τό άρθρο 12 παράγραφος 4,

ApSpo 1

H άπονομή τών παρτίδων γίνεται κατά τήν έξης σειρά :
—
—
—
—
—
—

Παρτίδα
Παρτίδα
Παρτίδα
Παρτίδα
Παρτίδα
Παρτίδα

άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.

5,
6,
2,
4,
3,
1.
ApSpo 2

Εκτιμώντας :

ότι σύμφωνα μέ τό άρθρο 1 τοΟ κανονισμού ( ΕΟΚ) άριθ.
2239/81 τής 'Επιτροπής περί θέσεως έκ νέου πρός
πώληση, μέ διαγωνισμό, τοϋ έλαιολάδου πού εύρίσκεταΐ
στήν κατοχή τοϋ ίταλικοϋ όργανισμοϋ παρεμβάσεως (3),

ό τελευταίος θέτει πρός πώληση μία συνολική ποσότητα
περίπου 33 000 τόνων έλαιολάδου πού προέρχεται άπό
τίς παρεμβάσεις τής έλαιοκομικής περιόδου 1977/78 ·
ότι τό άρθρο 6 τοϋ προαναφερθέντος κανονισμού
προβλέπει τόν καθορισμό μιας κατώτατης τιμής πωλή
σεως γιά κάθε παρτίδα, λαμβανομένων ύπόψη τών
ληφθεισών προσφορών ·
ότι βάσει τών ύποβληθεισών προσφορών πρέπει νά
καθορισθεί ή κατώτατη τιμή γιά κάθε παρτίδα στό
έπίπεδο πού προβλέπεται άκολούθως·

Οι κατώτατες τιμές πωλήσεως πού προβλέπει τό άρθρο 6
τού κανονισμού ( ΕΟΚ) άριθ. 2239/81 καθορίζονται ως
άκολούθως :
— Παρτίδα άριθ. 1 : 235 000 Lit/ 100 χγρ,
— Παρτίδα άριθ. 2 : 238 500 Lit/ 1 00 χγρ,
— Παρτίδα άριθ. 3 : 237 500 Lit/ 1 00 χγρ,
— Παρτίδα άριθ. 4 : 237 900 Lit/ 100 χγρ,
— Παρτίδα άριθ. 5 : 239 000 Lit/ 1 00 χγρ,
— Παρτίδα άριθ. 6 : 238 800 Lit/ 100 χγρ.
Αρθρο 3

H παρούσα άπόφαση άπευθύνεται στήν 'Ιταλική Δημο
κρατία.

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 31 Αύγούστου 1981 .
Γιά τήν Επιτροπή

ότι ή 'Επιτροπή Διαχειρίσεως Λιπαρών Ούσιών δέν
διατύπωσε γνώμη έντός τής προθεσμίας πού τέθηκε άπό
τόν πρόεδρο της,

(') ΕΕ άριθ. 172 τής 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
O ΕΕ άριθ. L 360 τής 31 . 12. 1980, σ. 16.
(5) ΕΕ άριθ. L 218 της 4. 8. 1981 , σ. 28.

Poul DALSAGER

Μέλος τής Επιτροπής

Άριθ. L 262/26

'Επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 1ης Σεπτεμβρίου 1981
περί καθορισμοί) τής κατώτατης τιμής πωλήσεως τοδ έλαιολάδου πού διατίθεται στό
πλαίσιο τής 4ης τμηματικής δημοπρασίας πού προβλέπεται άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1238/81

(Τό κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι τό μόνο αυθεντικό)
(81 /740/ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,
τόν κανονισμό άριθ. 136/66/ΕΟΚ τοΟ Συμβουλίου τής
22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινής οργανώ
σεως άγοράς στόν τομέα των λιπαρών ούσιών ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ)
άριθ. 3454/80 (2), καί ιδίως τό άρθρο 12 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας :

ότι σύμφωνα μέ τό άρθρο 1 τοϋ κανονισμοϋ ( ΕΟΚ) αριθ.
1238/81 τής 'Επιτροπής σχετικά μέ τήν έναρξη μόνιμης
δημοπρασίας γιά τή διάθεση τοϋ έλαιολάδου πού κατέ
χει ό ιταλικός όργανισμός παρεμβάσεως (3), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ.
1508/81 , ό όποιος διαθέτει πρός πώληση άπό τό μήνα
Μάιο 1981 μιά συνολική ποσότητα περίπου 30 000 τόνων
έλαιολάδου πού προέρχεται άπό τίς παρεμβάσεις τών
έλαιοκομικών περιόδων 1975/76 £ως 1980/81 ·
ότι τό άρθρο 6 τοϋ προαναφερθέντος κανονισμού
προβλέπει τόν καθορισμό μιας κατώτατης τιμής πωλή
σεως, λαμβανομένων ύπόψη τών ληφθεισών προ
σφορών ·

ότι, βάσει τών ύποβληθεισών προσφορών στό πλαίσιο
τής 4ης τμηματικής δημοπρασίας, πρέπει νά καθοριστεί
ή κατώτατη τιμή στό έπίπεδο πού προβλέπεται
άκολούθως ·

(') ΕΕ άριθ. 172 τής 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
(2) ΕΕ άριθ. L 360 τής 31 . 12. 1980, σ. 16.
(5) ΕΕ άριθ. L 125 τής 9. 5 . 1981 , σ. 9 .

ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στήν παρούσα άπόφαση
είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής 'Επιτροπής Διαχειρίσεως
Λιπαρών Ούσιών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ApSpo 1

Γιά τήν 4η τμηματική δημοπρασία οί κατώτατες τιμές
πωλήσεως πού προβλέπει τό άρθρο 6 τού κανονισμοί)
(ΕΟΚ) άριθ. 1238/81 καθορίζονται ώς άκολούθως :
'Ελαιόλαδο παρθένο εξαιρετικό
(extra):
260 880 Lit/ 1 00 χγρ,
'Ελαιόλαδο παρθένο έκλεκτό :
250 326 Lit/ 100 χγρ,
'Ελαιόλαδο παρθένο μειονεκτικό,
όξυτητος 5 :
— Lit/ 1 00 χγρ,
Πυρηνέλαιο οξύτητος 5° :
— Lit/ 100 χγρ.
ApSpo 2

Ή παρούσα άπόφαση άπευθύνεται στήν 'Ιταλική Δημο
κρατία.

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, τήν 1η Σεπτεμβρίου 1981 .
Γιά τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής 'Επιτροπής

'Αριθ. L 262/27

'Επίσημη 'Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 1ης Σεπτεμβρίου 1981
περί κα&ορισμοΰ τής κατώτατης τιμής πωλήσεως toO έλαιολάδου πού διατίθεται πρός
έξαγωγή στό πλαίσιο τής 2ης τμηματικής δημοπρασίας πού προβλέπεται άπό τόν κανονισμό
(ΕΟΚ) άριθ. 1878/81
(Τό κείμενο στήν Ιταλική γλώσσα είναι τό μόνο αύΦεντικό)

(81 /741 /ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :
τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,
τόν κανονισμό άριθ. 136/66/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου τής
22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινής όργανώ
σεως άγοράς στόν τομέα τών λιπαρών ούσιών ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ)
άριθ. 3454/80 (2), καί ιδίως τό άρθρο 12 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα μέ τό άρθρο 1 τοΟ κανονισμού (ΕΟΚ)
άριθ. 1878/81 τής 'Επιτροπής σχετικά μέ τήν έναρξη
μόνιμης δημοπρασίας γιά τή διάθεση πρός έξαγωγή τοϋ
έλαιολάδου πού κατέχει ό ιταλικός όργανισμός παρεμ
βάσεως (3), ό όργανισμός αύτός διαθέτει πρός πώληση
άπό τό μήνα 'Ιούλιο 1981 μία συνολική ποσότητα περί
που 12 000 τόνων έλαιολάδου παρθένου έξαιρετικοϋ
(extra) πού προέρχεται άπό τίς παρεμβάσεις τής έλαιοκο
μικής περιόδου 1980/81 ■
ότι, τό άρθρο 5 τοϋ προαναφερθέντος κανονισμού
προβλέπει τόν καθορισμό μιάς κατώτατης τιμής πωλή
σεως, λαμβανομένων ύπόψη τών ληφθεισών προσφο
ρών ·

ότι, βάσει τών ύποβληθεισών προσφορών στό πλαίσιο
τής 2ης τμηματικής δημοπρασίας, πρέπει νά καθοριστεί

(') ΕΕ άριθ. 172 τής 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
(2) ΕΕ άριθ. L 360 της 31 . 12. 1980, σ. 16.
(3) ΕΕ άριθ. L 187 της 9. 7 . 1981 , σ. 16.

ή κατώτατη τιμή στό επίπεδο πού προβλέπεται άκο
λούθως ·

ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στήν παρούσα άπόφαση
είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής 'Επιτροπής Διαχειρίσεως
Λιπαρών Ούσιών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Αρθρο 1

Γιά τή 2η τμηματική δημοπρασία οί κατώτατες τιμές
πωλήσεως πού προβλέπει τό άρθρο 5 τοϋ κανονισμού
(ΕΟΚ) άριθ. 1878/8 1 καθορίζονται ώς άκολούθως :
'Ελαιόλαδο παρθένο έξαιρετικό (extra): 157 010 Lit άνά
100 χιλιόγραμμα.
Αρθρο 2

H παρούσα απόφαση άπευθύνεται στήν 'Ιταλική Δημο
κρατία.

Έγινε στίς Βρυξέλλες, τήν 1η Σεπτεμβρίου1981 .
Γιά τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής Επιτροπής

Άριθ. L 262/28

'Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

16. 9. 81

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 1ης Σεπτεμβρίου 1981
περί καθορισμοί} τών κατώτατων τιμών πωλήσεως τοΟ έλαιολάδου πού διατίθεται στό
πλαίσιο τής 3ης τμηματικής δημοπρασίας πού προβλέπεται άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ)
άριθ. 1363/81
(Τό κείμενο στην έλληνική γλώσσα είναι τό μόνο αύθεντικό)

(81 /742/ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :

ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στην παρούσα άπόφαση

είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής Επιτροπής Διαχειρίσεως
Λιπαρών Ούσιών,

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τόν κανονισμό άριθ. 136/66/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου της
22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινής όργανώ

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

"Άρθρο 2

σεως άγοράς στόν τομέα των λιπαρών ούσιών ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ)
άριθ. 3454/80 (2), καί ιδίως τό άρθρο 12 παράγραφος 4,

Για τήν 3η τμηματική δημοπρασία οΐ κατώτατες τιμές
πωλήσεως πού προβλέπει τό άρθρο 6 τοϋ κανονισμού
(ΕΟΚ) άριθ. 1363/81 καθορίζονται ώς Ακολούθως :

Εκτιμώντας :

Ελαιόλαδο παρθένο έξαιρετικό
(extra):

—

Δρχ/ 100 χγρ,

ότι, σύμφωνα μέ τό άρθρο 1 τοϋ κανονισμοϋ ( ΕΟΚ)
άριθ. 1363/81 της 'Επιτροπής σχετικά μέ τήν έναρξη
μόνιμης δημοπρασίας γιά τή διάθεση τοϋ έλαιολάδου
πού κατέχει ό έλληνικός όργανισμός παρεμβάσεως (3), ό
όργανισμός αύτός διαθέτει πρός πώληση άπό τό μήνα
'Ιούνιο 1981 μία συνολική προσότητα περίπου , 20 000
τόνων έλαιολάδου πού προέρχεται άπό τίς παρεμβάσεις
τής έλαιοκομικής περιόδου 1980/81 ·

'Ελαιόλαδο παρθένο έκλεκτό :

—

Δρχ/ 100 χγρ,

ότι τό άρθρο 6 τοϋ προαναφερθέντος κανονισμού
προβλέπει τόν καθορισμό μιας κατώτατης τιμής πωλή
σεως, λαμβανομένων ύπόψη τών ληφθεισών προσφο

κρατία.

'Ελαιόλαδο παρθένο κουράντε :

11 200 Δρχ/ 100 χγρ,

Ελαιολαδο παρθένο
μειονεκτικό 5° :

10 251 Δρχ/ 100 χγρ.
Αρθρο 2

H παρούσα άπόφαση άπευθύνεται στήν 'Ελληνική Δημο

ρών ·

ότι, βάσει τών ύποβληθεισών προσφορών στό πλαίσιο
τής 3ης τμηματικής δημοπρασίας, πρέπει νά καθορισθεί
ή κατώτατη τιμή στό έπίπεδο πού προβλέπεται άκο
λούθως ·

(') ΕΕ άριθ. 172 τής 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
(2) ΕΕ άριθ. L 360 της 31 . 12. 1980, σ. 16.
(3) ΕΕ άριθ. L 135 της 22 . 5 . 1981 , σ. 17.

Έγινε στίς Βρυξέλλες, τήν 1η Σεπτεμβρίου 1981 .
Γιά τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής 'Επιτροπής

'Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

16. 9. 81

"Αριθ. L 262/29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 1ης Σεπτεμβρίου 1981
περί καθορισμοί) τής κατώτατης τιμής πωλήσεως τοΟ έλαιολάδου πού διατίθεται πρός
έξαγωγή στό πλαίσιο τής 2ης τμηματικής δημοπρασίας πού προβλέπεται άπό τόν κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1879/81

(Τό κείμενο στήν έλληνική γλώσσα είναι τό μόνο αύθεντικό)
(8 1 /743/ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί Ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,
τόν κανονισμό άριθ. 136/66/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου τής
22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινής όργανώ
σεως άγοράς στόν τομέα τών λιπαρών ούσιών ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ)
άριθ. 3454/80 (2), καί ιδίως τό άρθρο 12 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα μέ τό άρθρο 1 τοϋ κανονισμού ( ΕΟΚ)
άριθ. 1879/81 τής 'Επιτροπής σχετικά μέ τήν έναρξη
μόνιμης δημοπρασίας γιά τή διάθεση πρός έξαγωγή τοϋ
έλαιολάδου πού κατέχει ό έλληνικός οργανισμός παρεμ
βάσεως (3), ό όργανισμός αύτός διαθέτει πρός πώληση
άπό τό μήνα Ιούλιο 1981 μιά συνολική ποσότητα περί
που 12 000 τόνων έλαιολάδου παρθένου έξαιρετικοϋ
(extra) πού προέρχεται άπό τίς παρεμβάσεις τής έλαιοκο
μικής περιόδου 1980/81 ·
ότι τό άρθρο 5 τοΟ προαναφερθέντος κανονισμού
προβλέπει τόν καθορισμό μιας κατώτατης τιμής πωλή
σεως, λαμβανομένων ύπόψη τών ληφθεισών προ
σφορών ·

ότι, βάσει τών ύποβληθεισών προσφορών στό πλαίσιο
τής 2ης τμηματικής δημοπρασίας, πρέπει νά καθοριστεί

C ) ΕΕ αριθ. 172 τής 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
(2) ΕΕ άριθ. L 360 τής 31 . 12. 1980, α 16.
(3) ΕΕ άρι3. L 187 τής 9. 7. 1981 . σ. 19.

ή κατώτατη τιμή στό έπίπεδο πού προβλέπεται
άκολούθως ·

ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στήν παρούσα άπόφαση
είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής 'Επιτροπής Διαχειρίσεως
Λιπαρών Ούσιών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Αρθρο 1

Για τή 2η τμηματική δημοπρασία οι κατώτατες τιμές
πωλήσεως πού προβλέπει τό άρθρο 5 τοϋ κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1879/81 καθορίζονται ώς άκολούθως :
'Ελαιόλαδο παρθένο έξαιρετικό (extra): 7 863 Δρχ άνά
100 χιλιόγραμμα.
Αρθρο 2

H παρούσα άποφαση άπευθύνεται στήν Ελληνική Δημο
κρατία.

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, τήν 1η Σεπτεμβρίου 1981 .
Γιά τήν 'Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής Επιτροπής

Αριθ. L 262/30

Επίσημη 'Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

16. 9. 81

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 2ας Σεπτεμβρίου 1981

περί καθορισμού τοΰ μέγιστου ποσοΟ της έπιστροφής κατά τήν έξαγωγή λευκής ζάχαρης γιά
την 6η τμηματική δημοπρασία πού πραγματοποιείται στό πλαίσιο τής διαρκούς δημοπρασίας
δυνάμει τοϋ κανονισμοί) (ΕΟΚ) άριθ. 2041/81
(81 /744/ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας ύπόψη :

ότι ή Επιτροπή Διαχειρίσεως Ζάχαρης δέν διατύπωσε
γνώμη έντός τής προθεσμίας πού τέθηκε άπό τόν πρόε
δρο της,

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 1785/81 τοΰ Συμβουλίου τής
30ής 'Ιουνίου 1981 περί κοινής όργανώσεως άγοράς στόν
τομέα τής ζάχαρης ('), καί ιδίως τό άρθρο 19 παρά

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΑρΒρο 1

γραφος 4,

Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2041 /81 τής
'Επιτροπής τής 16ης 'Ιουλίου 1981 περί διαρκούς δημο
πρασίας γιά τόν καθορισμό εισφορών ή/καί έπιστροφών
κατά τήν έξαγωγή λευκής ζάχαρης (2), διοργανώνονται
τμηματικές δημοπρασίες γιά τήν έξαγωγή τής ζάχαρης
αύτής ·
ότι, κατά τίς διατάξεις τοΰ άρθρου 9 παράγραφος 1 τοΰ
κανονισμοΰ ( ΕΟΚ) άριθ. 2041 /81 , καθορίζεται ένα μέγι
στο ποσό έπιστροφής κατά τήν έξαγωγή, κατά περί
πτωση, γιά τήν έν λόγω τμηματική δημοπρασία, άφοΰ
ληφθοΰν ύπόψη, ιδίως, ή κατάσταση καί ή προβλεπό
μενη έξέλιξη τής άγοράς τής ζάχαρης στήν Κοινότητα
καί στη διεθνή άγορά ·

ότι, μετά άπό έξέταση τών προσφορών, πρέπει νά θεσπι
στοΰν, γιά τήν 6η τμηματική δημοπρασία, οί διατάξεις
πού άναφέρονται στό άρθρο 1 ·

0 ) ΕΕ άρι9. L 177 τής 1 . 7. 1981 , σ. 4.
(2) ΕΕ άριθ. L 200 τής 21 . 7 . 1981 , σ. 22.

Για τήν 6η τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης, πού
πραγματοποιείται δυνάμει τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ.
2041 /81 , τό μέγιστο ποσό τής έπιστροφής κατά τήν
έξαγωγή καθορίζεται σέ 27,991 ECU άνά 100 χιλιό
γραμμα.

Αρθρο 2

Ή παρούσα άπόφαση άπευθύνεται στά Κράτη μέλη.

Εγινε στις Βρυξέλλες, στις 2 Σεπτεμβρίου 1981 .

Γιά τήν 'Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 262/31

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

16. 9. 81

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 2ας
περί καθορισμού τοΰ μέγιστου ποσού
τμηματική δημοπρασία άκατέργαστης
κανονισμού

Σεπτεμβρίου 1981
της έπιστροφής κατά την έξαγωγή γιά τήν 4η
ζάχαρης πού πραγματοποιείται δυνάμει τοΰ
(ΕΟΚ) αριθ. 2235/81

(81 /745/ΕΟΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας ύπόψη :

ότι τα μέτρα πού προβλέπονται στην παρούσα άπόφαση
είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Ζάχαρης,

τή συνθήκη περί Ιδρύσεως της Εύρωπαϊκης Οικονομικής
Κοινότητος

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1785/81 τοϋ Συμβουλίου της
30ής 'Ιουνίου 1981 περί κοινής όργανώσεως άγοράς στόν
τομέα τής ζάχαρης ('), καί ιδίως τό άρθρο 19 παρά
γραφος 4,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Εκτιμώντας :

Γιά τήν 4η τμηματική δημοπρασία άκατέργαστης
ζάχαρης, πού πραγματοποιείται δυνάμει τοϋ κανονισμού
(ΕΟΚ) άριθ. 2235/81 , τό μέγιστο ποσό τής έπιστροφής
κατά τήν έξαγωγή καθορίζεται σέ 20,95 ECU άνά 100

ότι, δυνάμει τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2235/81 τής
'Επιτροπής τής 31ης 'Ιουλίου 1981 περί διαρκούς δημο
πρασίας γιά τόν καθορισμό εισφορών ή/καί έπιστροφών
κατά τήν έξαγωγή άκατέργαστης ζάχαρης (2), διοργανώ
νονται τμηματικές δημοπρασίες γιά τήν έξαγωγή τής
ζάχαρης αύτής·
δτι, κατά τίς διατάξεις τού άρθρου 9 παράγραφος 1 τοΰ
κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2235/81 , καθορίζεται ίνα μέγι
στο ποσό έπιστροφής κατά τήν έξαγωγή, κατά περί
πτωση, γιά τήν έν λόγω τμηματική δημοπρασία, άφού
ληφθούν ύπόψη, ιδίως, ή κατάσταση καί ή προβλεπό
μενη έξέλιξη τής άγοράς τής ζάχαρης στήν Κοινότητα
καί στή διεθνή άγορά ■

δτι, μετά άπό έξέταση τών προσφορών, πρέπει νά θεσπι
σθούν, γιά τήν 4η τμηματική δημοπρασία, οί διατάξεις
πού άναφέρονται στό άρθρο 1 ·

(') ΕΕ άριθ. L 177 τής 1 . 7. 1981 , σ. 4.
O ΕΕ αριθ. L 218 tflc 4. 8 . 1981 , σ. 19.

ApSpo 1

χιλιόγραμμα.
Αρθρο 2

H παρούσα άποφαση απευθύνεται στά Κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στίς 2 Σεπτεμβρίου 1981 .
Γιά τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής 'Επιτροπής

