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Πράξεις, γιά τήν Ισχύ τών οποίων άπαιτεϊται δημοσίευση

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ . 2728/81 της Επιτροπής τής 10ης Σεπτεμβρίου 1981 περι
τροποποιήσεως , όσον αφορά τήν εφαρμογή τους άνά ποικιλία καπνοΰ τής κοινοτικής

παραγωγής , των κανονισμών (ΕΟΚ) άριθ. 1727/70, (ΕΟΚ) άριθ . 1728/70, (ΕΟΚ) άριθ.
2603/71 , (ΕΟΚ) άριθ. 638/74 καί (ΕΟΚ) άριθ. 410/76
Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ . 2729/81 τής Επιτροπής τής 14ης Σεπτεμβρίου 1981 περί ειδικών
λεπτομερειών έφαρμογής τοϋ καθεστώτος τών πιστοποιητικών εισαγωγής καί εξαγωγής
καί τοϋ καθεστώτος τοϋ προκαθορισμού τών επιστροφών στόν τομέα τοϋ γάλακτος καί τών
γαλακτοκομικών προϊόντων

1

19

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2730/81 τής Επιτροπής τής 14ης Σεπτεμβρίου 1981 περί

καταρτίσεως τοϋ καταλόγου τών οργανισμών, στίς τρίτες χώρες, άπό τούς οποίους είναι
δυνατόν νά προκηρυχθούν διαγωνισμοί στόν τομέα τοΰ γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών
προϊόντων

25

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ . 2731/81 τής Επιτροπής τής 14ης Σεπτεμβρίου 1981 περί
τροποποιήσεως τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 210/69 σχετικά μέ τίς άνακοινώσεις μεταξύ
τών Κρατών μελών καί τής Επιτροπής στόν τομέα τοΰ γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών
προϊόντων

34

2

Οι πράξεις, οι τίτλοι τών όποιων έχουν τυπωθεί μέ ήμίμαυρα στοιχεία , αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως πού έχουν θεσπισθεί
στό πλαίσιο τής γεωργικής πολιτικής καί είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος .

Οί τίτλοι δλων τών ύπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί μέ μαϋρα στοιχεία καί έπισημαίνονται μέ άστερίσκο.
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I

(Πράξεις, γιά τήν ισχύ τών οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ . 2728/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Σεπτεμβρίου 1981

περί τροποποιήσεως, όσον άφορα τήν εφαρμογή τους άνά ποικιλία καπνού της κοινοτικής
παραγωγής, των κανονισμών (ΕΟΚ) άριθ. 1727/70, (ΕΟΚ) άριθ . 1728/70, (ΕΟΚ) άριθ. 2603/71 ,
(ΕΟΚ) άριθ. 638/74 καί (ΕΟΚ) άριθ . 410/76
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

"Εχοντας ύπόψη :
τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τήν πράξη προσχωρήσεως της " Ελλάδος, καί ιδίως τό
άρθρο 73 ,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 727/70 του Συμβουλίου της
21ης 'Απριλίου 1970 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως
άγοράς στόν τομέα του άκατέργαστου καπνού O , δπως
τροποποιήθηκε τελευταία άπό τήν πράξη προσχωρήσεως
τής Έλλάδος, καί ιδίως τό άρθρο 3 παράγραφος 3 εδάφιο
πρώτο, τό άρθρο 5 παράγραφος 6, τό άρθρο 6 παράγρα
φος 10 καί τό άρθρο 7 παράγραφος 4,
τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 1697/71 τοΰ Συμβουλίου τής
26ης ' Ιουλίου 1971 περί χρηματοδοτήσεως των δαπανών
παρεμβάσεως στόν τομέα του άκατέργαστου καπνού (2),
δπως τροποποιήθηκε άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ .
330/74 (3), καί ιδίως τό άρθρο 6 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας :

δτι ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ . 1534/81 τοΰ Συμβουλίου τής
19ης Μαΐου 1981 περί καθορισμού, γιά τή συγκομιδή τοΰ
1981 , τών τιμών στόχου, τών τιμών παρεμβάσεως καί τών
πριμοδοτήσεων πού χορηγοΰνται στούς άγοραστές κα
πνοΰ σέ φύλλα , τών τιμών παρεμβάσεως τοΰ δεματοποι
ημένου καπνοΰ καθώς καί τών ποιοτήτων άναφοράς (4),
εχει θεσπίσει τόν κατάλογο τών ποικιλιών καπνοΰ πού
καλλιεργούνται στήν Ελλάδα καθώς καί τόν προσδιορι
σμό τών ποιοτήτων άναφοράς τους· δτι πρέπει, συνεπώς,
νά προσαρμοσθούν άναλόγως οί κανονισμοί, τών όποιων
οί διατάξεις άναφέρονται στίς διαφορετικές ποικιλίες καί
ποιότητες άναφοράς τών καπνών, δηλαδή οί κανονισμοί:

— (ΕΟΚ) άριθ . 1727/70 τής 'Επιτροπής τής 25ης Αύγού
στου 1970 περί τών λεπτομερειών τής παρεμβάσεως
στόν τομέα τοΰ άκατέργαστου καπνοΰ (5), όπως τρο
ποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ .
290/81 (6),
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94 τής 28 . 4 . 1970, σ . 1 .
175 τής 4 . 8 . 1971 , σ . 8 .
37 τής 9 . 2 . 1974, σ . 5 .
156 τής 15 . 6 . 1981 , σ . 1 .
191 τής 27 . 8 . 1970, σ . 5 .
32 τής 4 . 2. 1981 , σ . 9 .

— (ΕΟΚ) αριθ . 2603 /71 τής 'Επιτροπής τής 6ης Δεκεμ
βρίου 1971 περί τών λεπτομερειών συνάψεως συμβά
σεων εμπορικής επεξεργασίας καί συσκευασίας τών
κατεχόμενων άπό τους οργανισμούς παρεμβάσεως
καπνών (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν
κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 290/81 ,

— (ΕΟΚ) άριθ . 638/74 τής Επιτροπής τής 20ής Μαρτίου
1974 περί καθορισμού τοΰ όρίου άνοχής γιά τίς άπώ
λειες ποσοτήτων οί όποιες προκύπτουν άπό τή συντή
ρηση τοΰ άκατέργαστου καπνοΰ στήν παρέμβαση (8),
όπως τροποποιήθηκε άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ .
1979/79 (9),
— (ΕΟΚ) άριθ . 410/76 τής Επιτροπής τής 23ης Φεβρουα
ρίου 1976 περί καθόρισμοΰ τών μέγιστων έπιτρεπτών
ποσοστών άπωλειών βάρους κατά τόν έλεγχο τών

έργασιών τής πρώτης έπεξεργασίας καί συσκευασίας
τοΰ καπνοΰ (10), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό
τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 290/81 *

δτι εισήχθη κλίμακα προσαυξήσεων καί μειώσεων γιά τίς
ποικιλίες πού καλλιεργούνται στήν Ελλάδα μέ τό πα
ράρτημα I τής πράξεως προσχωρήσεως τής Ελλάδος
στόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 1728/70 τής 'Επιτροπής (η),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό
(ΕΟΚ) άριθ . 290-/8 1 · δτι, έντούτοις, πιό εμπεριστατωμένη
εκτίμηση τής σειράς τών ποιοτήτων τών έλληνικών
καπνών, καθώς καί ή εισαγωγή τής κατατάξεως τών
ποικιλιών τοΰ καπνοΰ αύτοΰ μέ τόν κανονισμό (ΕΟΚ)
άριθ . 1534/81 , όδηγοΰν στήν τροποποίηση τής κλίμακας
αύτής·
ότι τό άρθρο 1 τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 327/71 τοΰ
Συμβουλίου (12) προβλέπει, γιά τόν καπνό σέ φύλλα πού

άγοράζεται άπό τούς οργανισμούς παρεμβάσεως, τή
σύναψη τών συμβάσεων πρώτης έπεξεργασίας καί συ
σκευασίας διά διαγωνισμοΰ, τοΰ όποιου ή κατακύρωση
δύναται νά πραγματοποιείται μόνο ύπέρ τών πλέον ευνοϊ
κών προσφορών καί ύπό τόν δρο ότι οί προσφορές αυτές

δέν ύπερβαίνουν ενα καθορισμένο ποσό γιά κάθε ποι
κιλία·
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L 269 τής 8 . 12 . 1971 , σ . 11 .
L 77 τής 22 . 3 . 1974, σ . 30.
L 228 τής 8 . 9 . 1979, σ . 23 .
L 50 τής 26. 2 . 1976 , σ . 11 .
L 191 τής 27 . 8 . 1970, σ . 18 .
L 39 τής 17 . 2. 1971 , σ . 3 .
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ότι ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ . 2603/71 καθόρισε τα ποσα
αυτά " ότι, άπό τήν τελευταία αναγωγή των ποσών αύτών
στη σημερινή τους αξία , τά στοιχεία υπολογισμού έχουν

1 . Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα μέ τό πα
ράρτημα IV τοϋ παρόντος κανονισμού .

εξελιχθεί αισθητά γιά ορισμένες ποικιλίες· ότι, ώς εκ

2. Τό παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα μέ τό πα
ράρτημα V τοϋ παρόντος κανονισμού .

τούτου, πρέπει νά γίνει νέα άναγωγή τών ποσών αύτών
στη σημερινή τους άξια ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Καπνοϋ ,

'Άρθρο 3
Το παράρτημα τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 2603/71

αντικαθίσταται άπό τό παράρτημα VI τοϋ παρόντος
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

κανονισμού .

Άρθρο 1

Άρθρο 4

Ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ . 1727/70 τροποποιείται ως
εξής :

Το παράρτημα τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 638/74 άντι
καθίσταται άπό τό παράρτημα VII του παρόντος κανονι
σμού .

1 . Τό παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το πα
ράρτημα I τοϋ παρόντος κανονισμού .
Άρθρο 5

2. Τό παράρτημα II τροποποιείται σύμφωνα μέ τό πα
ράρτημα II τοϋ παρόντος κανονισμού .

Ό κανονισμος (ΕΟΚ) αριθ . 410/76 τροποποιείται σύμφω
να μέ τό παράρτημα VIII του παρόντος κανονισμού .

3 . Τό παράρτημα IV τροποποιείται σύμφωνα μέ τό
παράρτημα III τοϋ παρόντος κανονισμού .
Άρθρο 6

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει νά ισχύει τήν τρίτη ήμερα
άπό τή δημοσίευσή του στήν Επίσημη Εφημερίδα τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ . 1728/70 τροποποιείται ως
εξής:

Εφαρμόζεται γιά πρώτη φορά στά καπνά συγκομιδής 1981 .

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος .
"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 10 Σεπτεμβρίου 1981 .
Γιά τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 1727 /70 τροποποιείται ως εξής :

I. Ή ενδειξη τών ποικιλιών στόν αύξοντα αριθμό 1 άντικαθίσταται άπό τήν έξης ενδειξη :
« 1 . BADISCHER GEUDERTHEIMER ».

II . Τό κείμενο πού άναφέρεται ύπό τόν αΰξοντα άριθμό 10 αντικαθίσταται άπό τό ακόλουθο κείμενο :
« 10. α) KENTUCKY καί τά υβρίδια της ,

β) MORO DI CORI ,

γ) SALENTO

Κατηγορία A :

Φύλλα μεγάλου μεγέθους , κανονικώς ώριμα , μέ ιστό σταθερό καί ελαστικό ,
καλώς αποξηραμένα καί συντηρημένα , χρώματος καστανού , χωρίς έλαττώ
ματα άκεραιότητος , καλής καυσιμότητος .

Κατηγορία B :

Φύλλα κανονικώς ώριμα μέ ιστό συνεκτικό , χωρίς ελαττώματα άποξηράν
σεως καί συντηρήσεως , χρώματος καστανού , πού παρουσιάζουν μερικά
έλαττώματα άκεραιότητος , καλής καυσιμότητος ί 1 ).

Κατηγορία Γ :

Φύλλα επαρκούς ώριμότητος , μέ ίστό χονδροειδή ή αδύνατο, μέ έλαττώματα
συντηρήσεως , χρώματος καστανού ανομοιόμορφου , μέ έντονα έλαττώματα
άκεραιότητος».

III . Ή ενδειξη τών ποικιλιών στόν αϋξοντα άριθμό 11 άντικαθίσταται άπό τήν έξής ένδειξη :

« 11 . α) FORCHHEIMER HAVANNNA II c)·
STENTE 142· δ) GOJANO ».

β) NOSTRANO DEL BRENTA·

γ) RESI

IV . Προστίθενται οι εξής ύπότιτλοι :
17 . ΜΠΑΣΜΑΣ

Ποιότητα Ι / ΙΙ :

Φύλλα ώριμα , ακέραια , υγιή , χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως , προερχό
μενα άπό δλα τά χέρια συλλογής έκτός τοΰ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους
μέχρι 15 έκατοστά, χρώματος χρυσοκιτρίνου , πορτοκαλοχρόου μέχρι
έρυθροκιτρίνου , καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ άρκετή ΰλη , μέ
ύφή πορώδη , λεπτό ίστό , μέ έντονο ευγενές άρωμα καί καλή καυσιμότη
τα .

Ποιότητα III :

Φύλλα ώριμα πού παρουσιάζουν ελαφρά έλαττώματα ακεραιότητος ή/καί
άποξηράνσεως , μέ έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες , προερχόμενα άπό δλα
τά χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 20 έκατοστά , χρώματος άνοικτοΰ κίτρινου ,
ξανθοπρασίνου , έρυθρωποΰ ή άνοικτοΰ καστανού, μέ ύφή άρκετά πορώδη
καί λεπτό ίστό , μέτρια έλαστικότητα καί στιλπνότητα , μέ άρκετή ΰλη , πολύ
καλή καυσιμότητα καί εύγενές άρωμα .

Ποιότητα IV :

Φύλλα άδύνατα ή χοντρά , παρουσιάζοντα εμφανή έλαττώματα άποξηράν
σεως, προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλογής , άνεξαρτήτως μεγέθους,
άνομοιόμορφου χρωματισμού, παρουσιάζοντα εμφανή έλαττώματα άκεραι
ότητος , μέ ελαφρό άρωμα , μέ έλαττώματα πού προέρχονται άπό άσθένειες ή
έντομα , άλλά παρουσιάζοντα τά έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά πού
άπαιτοϋνται γιά τήν παρέμβαση .

Ποιότητα Ι / ΙΙΙ :

Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , χωρίς έλαττώματα άποξηράνσεως, προερχό
μενα άπό δλα τά χέρια συλλογής έκτός τοΰ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους
μέχρι 15 έκατοστά , χρώματος χρυσοκιτρίνου , πορτοκαλοχρόου μέχρι

έρυθροκιτρίνου, καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος , μέ άρκετή ΰλη , μέ
ύφή πορώδη , λεπτό ίστό , μέ έντονα εύγενές άρωμα καί καλή καυσιμό
τητα·

Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοΰν τό 45% τής ποιότητος
Ι / ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα πού παρουσιάζουν ελαφρά έλαττώματα άκεραιότητος ή / καί
άποξηράνσεως, μέ έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες , προερχόμενα άπό δλα
τά χέρια συλλογής , μήκους μέχρι 20 έκατοστά , χρώματος άνοικτοΰ κίτρινου ,
ξανθοπρασίνου , έρυθρωποΰ ή άνοικτοΰ καστανοΰ , μέ ύφή άρκετά πορώδη
καί λεπτό ίστό , μέτρια έλαστικότητα καί στιλπνότητα , μέ άρκετή ΰλη , πολύ
καλή καυσιμότητα καί εύγενές άρωμα .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοΰν τό 55% τής ποιότητος
Ι/ ΙΙΙ ί 1 ).
0) Ποιότητα αναφοράς .
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18 . ΚΑΤΕΡΙΝΗ καί ομοειδείς ποικιλίες
Ποιότητα Ι / ΙΙ :
Φύλλα ώριμα , άκέραια , υγιή , χωρίς έλαττώματα άποξηράνσεως , προερχό
μενα άπό όλα τά χέρια συλλογής πλήν του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους
μέχρι 20 έκατοστά , χρώματος άνοικτοϋ κίτρινου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι

έρυθρωποϋ, μέ ύφή πορώδη , καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ
Ποιότητα III :

Ποιότητα IV :

Ποιότητα Ι / ΙΙΙ :

αρκετή ϋλη , λεπτό ιστό καί πολύ καλή καυσιμότητα .
Φύλλα ώριμα , μέ έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητος ή / καί άποξηράνσεως,
μέ ελαφρές προσβολές άπό άσθένειες , πού προέρχονται άπό δλα τά χέρια
συλλογής , μήκους μέχρι 25 έκατοστά , χρώματος κίτρινου , πορτοκαλοχρό
ου , ξανθοπρασίνου , έρυθρωποϋ ή άνοικτοϋ καστανού, ύφής πορώδους,
μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος , μέ άρκετή ΰλη , λεπτό ιστό καί
πολύ καλή καυσιμότητα .
Φύλλα άδύνατα , χωρίς ΰλη , μέ άδρύ ίστό , μέ έμφανή έλαττώματα άποξηράν
σεως, προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλογής , ανεξαρτήτως , μεγέθους ,
άνομοιόμορφου χρωματισμού, παρουσιάζοντα έμφανή έλαττώματα άκεραι
ότητος καί έμφανεΐς προσβολές άπό άσθένειες, άλλά έχοντα τά έλάχιστα
ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτοϋνται γιά την παρέμβαση .
Φύλλα ώριμα , ακέραια , ύγιή , χωρίς έλαττώματα άποξηράνσεως , προερχό
μενα άπό δλα τά χέρια συλλογής πλήν τοΰ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους
μέχρι 20 έκατοστά , χρώματος άνοικτοϋ κίτρινου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι
έρυθρωποϋ , μέ ύφή πορώδη , καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ
άρκετή ϋλη , λεπτό ίστό καί πολύ καλή καυσιμότητα .

Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοΰν τό 45% τής ποιότητος
Ι / ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα , μέ έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητος ή/καί άποξηράνσεως,
μέ έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες, πού προέρχονται άπό δλα τά χέρια
συλλογής, μήκους μέχρι 25 έκατοστά , χρώματος κίτρινου, πορτοκαλοχρό
ου, ξανθοπρασίνου, έρυθρωποϋ ή άνοικτοϋ καστανοϋ, ύφής πορώδους ,
μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος , μέ άρκετή ΰλη , λεπτό ίστό καί
πολύ καλή καυσιμότητα .

Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοΰν τό 55% τής ποιότητος
Ι/ΙΙΙ (').
19 . ΚΑΜΠΑ-ΚΟΥΛΑΚ κλασικά

Ποιότητα Ι / ΙΙ :

Ποιότητα III :

Ποιότητα IV :

Ποιότητα Ι / ΙΙΙ :
'

Φύλλα ώριμα, ακέραια , ύγιή , χωρίς έλαττώματα άποξηράνσεως, πού προ
έρχονται άπό δλα τά χέρια συλλογής πλήν των φύλλων κορυφής , μήκους
μέχρι 25 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καί μέχρι 20 έκατοστά
γιά τά Καμπά-Κουλάκ Καρατζόβης καί τήν Κοντούλα, χρώματος άνοικτοϋ
μέχρι βαθέος κίτρινου, καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος, πορώδους
ύφής , λεπτοϋ ίστοΰ καί άριστης καυσιμότητος .
Φύλλα ώριμα , μέ μερικά έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητος ή/καί άποξη
ράνσεως, μέ έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες, προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ Μακεδο
νίας καί 25 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ Καρατζόβης καί τήν Κοντούλα ,
χρώματος κίτρινου , ξανθοπρασίνου , έρυθρωποϋ , μέ ύφή άρκετά πορώδη καί
ίστό άρκετά λεπτό, μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος καί άριστης
καυσιμότητος .
Φύλλα άρκετά ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ έμφανή έλαττώματα άποξη
ράνσεως καί μέ έμφανεΐς προσβολές , προερχόμενα άπό δλα τά χέρια
συλλογής , άνεξαρτήτως μεγέθους , άνομοιόμορφου χρωματισμού , άλλά
παρουσιάζοντα τά έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτοϋνται γιά
τήν παρέμβαση .
Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , χωρίς έλαττώματα άποξηράνσεως , πού προ
έρχονται άπό δλα τά χέρια συλλογής πλήν των φύλλων κορυφής, μήκους
μέχρι 25 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καί μέχρι 20 έκατοστά
γιά τά Καμπά-Κουλάκ Καρατζόβης καί τήν Κοντούλα , χρώματος άνοικτοϋ
μέχρι βαθέος κίτρινου, καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος , πορώδους
ύφής , λεπτοϋ ίστοΰ καί άριστης καυσιμότητος .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοΰν τό 47% τής ποιότητος
Ι / ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα , μέ μερικά έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητος ή /καί άποξη
ράνσεως , μέ έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες , προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής , μήκους μέχρι 30 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ Μακεδο
νίας καί 25 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ Καρατζόβης καί τήν Κοντούλα ,
χρώματος κίτρινου , ξανθοπρασίνου, έρυθρωποϋ , μέ ύφή άρκετά πορώδη καί
ίστό άρκετά λεπτό , μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος καί άριστης
καυσιμότητος .

Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοΰν τό 53% τής ποιότητος
1 / ΙΙΙ Η .

ί 1 ) Ποιότητα αναφοράς .

26 . 9 . 81

26 . 9 . 81

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Άριθ . L 272 / 5

20. α) ΚΑΜΠΑ-ΚΟYΛΑΚ μή κλασικά
β) ΕΛΑΣΣΟΝΑ, ΜΥΡΩΔΑΤΑ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ καί ΦΙ
Ποιότητα Ι / ΙΙ :
Φύλλα ώριμα , ακέραια , υγιή , χωρίς ελαττώματα άποξηράνσεως, προερχό
μενα άπό δλα τά χέρια συλλογής πλήν τών φύλλων κορυφής , μήκους μέχρι
30 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καί Τραπεζοϋς, μέχρι
20 έκατοστά γιά τήν Ελασσόνα καί ΦΙ καί μέχρι 15 έκατοστά γιά τά
Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος άνοικτοϋ κίτρινου μέχρι έρυθρωποΰ, καλής
έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ύφή άρκετά πορώδη , λεπτό ιστό καί
άριστη καυσιμότητα .
Ποιότητα III :
Φύλλα ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ Αλαφρά έλαττώματα άποξηράνσεως

Ποιότητα IV :

Ποιότητα Ι / ΙΙΙ :

καί έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες , προερχόμενα άπό δλα τά χέρια
συλλογής, μήκους μέχρι 35 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καί
Τραπεζοΰς , μέχρι 25 έκατοστά γιά τήν Ελασσόνα καί ΦΙ καί μέχρι 20
έκατοστά γιά τά Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κίτρινου, ξανθοπρασίνου ή
άνοικτοϋ καστανού , ύφής άρκετά πορώδους, μέ ίστό άρκετά λεπτό , μετρίας
έλαστικότητος καί στιλπνότητος καί πολύ καλής καυσιμότητος.
Φύλλα άρκετά ώριμα καί άρκετά άκέραια , ρ,έ έμφανή έλαττώματα άποξη
ράνσεως καί μέ έμφανεΐς προσβολές , προερχόμενα άπό δλα τά χέρια
συλλογής , άνεξαρτήτως μεγέθους , άνομοιόμορφου χρωματισμού, άλλά
παρουσιάζοντα τά ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτούνται γιά
τήν παρέμβαση .
Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , χωρίς έλαττώματα άποξηράνσεως , προερχό
μενα άπό δλα τά χέρια συλλογής πλήν τών φύλλων κορυφής , μήκους μέχρι
30 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καί Τραπεζοϋς, μέχρι
20 έκατοστά γιά τήν Ελασσόνα καί ΦΙ καί μέχρι 15 έκατοστά γιά τά
Μυρωδάτα Σμύρνης , χρώματος άνοικτοϋ κίτρινου μέχρι έρυθρωποΰ , καλής
έλαστικότητος καί στιλπνότητος , μέ ύφή άρκετά πορώδη , λεπτό ίστό καί
άριστη καυσιμότητα .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοϋν τό 47 % τής ποιότητος
Ι/ ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ έλαφρά έλαττώματα άποξηράνσεως
καί έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες , προερχόμενα άπό δλα τά χέρια
συλλογής , μήκους μέχρι 35 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καί
Τραπεζοϋς, μέχρι 25 έκατοστά γιά τήν Ελασσόνα καί ΦΙ καί μέχρι 20
.έκατοστά γιά τά Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κίτρινου, ξανθοπρασίνου ή
άνοικτοϋ καστανού , ύφής άρκετά πορώδους, μέ ίστό άρκετά λεπτό , μετρίας
έλαστικότητος καί στιλπνότητος καί πολύ καλής καυσιμότητος .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοϋν τό 53 % τής ποιότητος
Ι/ΙΙΙ C ).
21 . ΜΥΡΩΔΑΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ποιότητα Ι / ΙΙ :

Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , χωρίς έλαττώματα άποξηράνσεως , προερχό
μενα άπό δλα τά χέρια συλλογής πλήν τοϋ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους
μέχρι 25 έκατοστά, χρώματος κίτρινου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου,
καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ πορώδη ύφή, λεπτό ίστό καί
άριστη καυσιμότητα .

Ποιότητα III :

Ποιότητα IV :

Ποιότητα Ι / ΙΙΙ :

Φύλλα ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ έλαφρά έλαττώματα άποξηράνσεως
καί μέ έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες, προερχόμενα άπό δλα τά χέρια
συλλογής, μήκους μέχρι 30 έκατοστά , χρώματος κίτρινου , ξανθοπρασίνου ή
έρυθρωποΰ άνοικτοϋ , ύφής άρκετά πορώδους , μέ ιστό άρκετά λεπτό , μετρίας
έλαστικότητος καί στιλπνότητος καί άριστης καυσιμότητος.
Φύλλα άρκετά ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ έμφανή έλαττώματα άποξη
ράνσεως καί μέ έμφανεϊς προσβολές άπό άσθένειες, προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής , άνεξαρτήτως μεγέθους, χρώματος άνοικτοϋ πρασίνου
(λαχανί), πρασίνου ή καστανοϋ , άλλά παρουσιάζοντα τά έλάχιστα ποιοτικά
χαρακτηριστικά πού άπαιτοϋνται γιά τήν παρέμβαση .
Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , χωρίς έλαττώματα άποξηράνσεως , προερχό
μενα άπό δλα τά χέρια συλλογής πλήν τοϋ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους
μέχρι 25 έκατοστά , χρώματος κίτρινου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου,
καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ πορώδη ύφή , λεπτό ιστό καί
άριστη καυσιμότητα .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοϋν τό 47 % τής ποιότητος
Ι /ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ έλαφρά έλαττώματα άποξηράνσεως ,
έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες, προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλο
γής, μήκους μέχρι 30 έκατοστά , χρώματος κίτρινου, ξανθοπρασίνου ή
έρυθρωποΰ άνοικτοϋ, ύφής άρκετά πορώδους, μέ ίστό άρκετά λεπτό , μετρίας
έλαστικότητος καί στιλπνότητος καί άριστης καυσιμότητος .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοϋν τό 53 % τής ποιότητος
Ι/ΙΙΙ f 1 ).

C ) Ποιότητα άναφορδς.
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22 . ΖΙΧΝΟΜΥΡΩΔATA

Ποιότητα Ι / ΙΙ :

Ποιότητα III :

Ποιότητα IV :

Ποιότητα Ι / ΙΙΙ :

Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , χωρίς ελαττώματα άποξηράνσεως , προερχό
μενα άπό όλα τά χέρια συλλογής πλήν των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι
20 έκατοστά, χρώματος ανοικτού κίτρινου μέχρι άνοικτοϋ πορτοκαλοχρόου,
καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ υφή πορώδη , λεπτό ιστό καί
άριστη καυσιμότητα .
Φύλλα ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ ελαφρά ελαττώματα άποξηράνσεως,
μέ έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες , προερχόμενα άπό δλα τά χέρια
συλλογής , μήκους μέχρι 25 έκατοστά , χρώματος κίτρινου, ξανθοπρασίνου ή

έρυθρωποΰ άνοικτοϋ , υφής άρκετά πορώδους καί άρκετά λεπτού ίστοϋ ,
μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος καί άριστης καυσιμότητος .
Φύλλα άρκετά ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ εμφανή έλαττώματα άποξη
ράνσεως , μέ εμφανείς προσβολές άπό άσθένειες, προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής, άνεξαρτήτως μεγέθους , άνομοιόμορφου χρωματισμού,
άλλά παρουσιάζοντα τά έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτοΰ
νται γιά τήν παρέμβαση .
Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , χωρίς έλαττώματα άποξηράνσεως , προερχό
μενα άπό δλα τά χέρια συλλογής πλήν των φύλλων κορυφής , μήκους μέχρι 20
έκατοστά , χρώματος άνοικτού κίτρινου μέχρι άνοικτοϋ πορτοκαλοχρόου ,
καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ υφή πορώδη , λεπτό ιστό καί
άριστη καυσιμότητα .
Τά ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοϋν τό 47 % της ποιότητος
Ι / ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ έλαφρά έλαττώματα άποξηράνσεως ,
μέ έλαφρές προσβολές άπό ασθένειες, προερχόμενα άπό δλα τά χέρια
συλλογής , μήκους μέχρι 25 έκατοστά, χρώματος κίτρινου, ξανθοπρασίνου ή
έρυθρωποΰ άνοικτοϋ, υφής άρκετά πορώδους καί άρκετά λεπτού ίστοϋ,
μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος καί άριστης καυσιμότητος .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοϋν τό 53 % της ποιότητος
Ι/ΙΙΙ i1 ).
23 . ΤΣΕΜΠΕΛΙΑ

Ποιότητα I / II :

Ποιοτητα III :

Ποιοτητα IV :

Ποιοτητα Ι / ΙΙΙ :

Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , χωρίς έλαττώματα άποξηράνσεως , προερχό
μενα άπό δλα τά χέρια συλλογής πλήν τοΰ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους
μέχρι 35 έκατοστά , χρώματος έρυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι
έρυθρωποΰ , υφής πορώδους, καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος , μέ
ϋλη , λεπτό ίστό καί πολύ καλή καυσιμότητα .
Φύλλα ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ έλαφρά έλαττώματα άποξηράνσεως,
προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 έκατοστά ,
χρώματος άνοικτοϋ κίτρινου, ξανθοπρασίνου, έρυθρωποΰ ή άνοικτοϋ κα
στανοΰ , μέ ύφή άρκετά πορώδη , μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος,
μέ αρκετή ϋλη , άρκετά λεπτό ίστό καί πολύ καλή καυσιμότητα . Ή
κατηγορία αύτή περιλαμβάνει, έπίσης , φύλλα μέ έλαφρές προσβολές άπό
άσθένειες ή καί έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητος .
Φύλλα άδύνατα , χωρίς ϋλη , μέ άδρύ ίστό , μέ έμφανή έλαττώματα άποξηρά
νσεως, προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλογής , άνεξαρτήτως μεγέθους,
άνομοιόμορφου χρωματισμού , παρουσιάζοντα έμφανή έλαττώματα άκεραι
ότητος καί εμφανείς προσβολές άπό άσθένειες , άλλά έχοντα τά έλάχιστα
ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτοϋνται γιά τήν παρέμβαση .
Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , χωρίς έλαττώματα άποξηράνσεως , προερχό
μενα άπό δλα τά χέρια συλλογής πλήν τοΰ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους
μέχρι 35 έκατοστά , χρώματος έρυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι
έρυθρωποΰ, ύφής πορώδους, καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος , μέ
ϋλη , λεπτό ίστό καί πολύ καλή καυσιμότητα .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοϋν τό 45 % της ποιότητος
Ι / ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ έλαφρά έλαττώματα άποξηράνσεως ,
προερχόμενα άπό όλα τά χέρια συλλογής , μήκους μέχρι 40 έκατοστά ,

χρώματος άνοικτοϋ κίτρινου, ξανθοπρασίνου, έρυθρωποΰ ή άνοικτοϋ κα
στανοϋ, μέ ύφή άρκετά πορώδη , μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος,
μέ άρκετή ϋλη , άρκετά λεπτό ίστό καί πολύ καλή καυσιμότητα . Ή

κατηγορία αύτή περιλαμβάνει, έπίσης, φύλλα μέ έλαφρές προσβολές άπό
άσθένειες ή καί έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητος.
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοϋν τό 55 % τής ποιότητος
Ι/ΙΙΙ ί1 ).
ί1) Ποιοτητα άναφοράς .
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24 . ΜΑΥΡΑ

Ποιότητα I / II :

Ποιοτητα III :

Ποιοτητα IV :

Ποιοτητα I / III :

Φύλλα ώριμα , ακέραια , υγιή , χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως , προερχό
μενα άπό όλα τά χέρια συλλογής πλήν τοΰ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους
μέχρι 30 έκατοστά , χρώματος έρυθροκιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι
έρυθρωποϋ, μέ υφή πορώδη , λεπτό ίστό , καλή έλαστικότητα καί στιλπνότη
τα , μέ ΰλη καί καλή καυσιμότητα .
Φύλλα ώριμα καί αρκετά ακέραια , παρουσιάζοντα ελαφρά ελαττώματα
άποξηράνσεως, προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλογής , μήκους μέχρι 40
έκατοστά , χρώματος ξανθού, ξανθοπρασίνου (λεμονί), έρυθρωποϋ ή άνοι
κτοΰ καστανού, μέ ύφή άρκετά πορώδη καί αρκετά λεπτό ίστό , μετρίας
έλαστικότητος καί στιλπνότητος , μέ αρκετή ΰλη καί καλή καυσιμότητα . Ή
κατηγορία αύτή περιλαμβάνει , έπίσης , φύλλα μέ έλαφρές προσβολές άπό
άσθένειες ή/καί ελαφρά έλαττώματα άκεραιότητος .

Φύλλλα άδύνατα , χωρίς ΰλη , μέ άδρύ ίστό , μέ έμφανή έλαττώματα άποξη
ράνσεως, προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλογής , άνεξαρτήτως μεγέθους ,
άνομοιόμορφου χρωματισμού, παρουσιάζοντα έμφανή έλαττώματα άκεραι
ότητος καί εμφανείς προσβολές άπό άσθένειες , άλλά έχοντα τά έλάχιστα
ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτούνται γιά τήν παρέμβαση .
Φύλλα ώριμα , άκέραια , υγιή , χωρίς έλαττώματα άποξηράνσεως , προερχό
μενα άπό δλα τά χέρια συλλογής πλήν τοΰ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους
μέχρι 30 έκατοστά , χρώματος έρυθροκιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι
έρυθρωποϋ, μέύφή πορώδη , λεπτό ίστό , καλή έλαστικότητα καί στιλπνότη
τα , μέ ΰλη καί καλή καυσιμότητα .

Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοΰν τό 45 % της ποιότητος
Ι/ ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα καί άρκετά άκέραια , παρουσιάζοντα έλαφρά έλαττώματα
άποξηράνσεως, προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλογής , μήκους μέχρι 40
έκατοστά , χρώματος ξανθοΰ , ξανθοπρασίνου (λεμονί), έρυθρωποϋ ή άνοι
κτοΰ καστανού, μέ ύφή άρκετά πορώδη καί άρκετά λεπτό ίστό , μετρίας
έλαστικότητος καί στιλπνότητος , μέ άρκετή ΰλη καί καλή καυσιμότητα . Ή
κατηγορία αύτή περιλαμβάνει, έπίσης , φύλλα μέ έλαφρές προσβολές άπό
άσθένειες ή/καί έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητος .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοΰν τό 55 % τής ποιότητος
Ι/ΙΙΙ 0 ).
25 . ΜΠΕΡΛΕΥ GR

Ποιότητα A:

Ποιοτητα B :

Ποιοτητα Γ :

Φύλλα εντελώς ώριμα , πλήρως άνεπτυγμένα , ακέραια , υγιή , χωρίς έλαττώ
ματα άποξηράνσεως , προερχόμενα άπό τά μεσαία χέρια συλλογής , χρώμα
τος φουντουκιού , άπό άνοικτοΰ καστανοΰ μέχρι έρυθρωποϋ , όμοιόμορφου,
μέ ύφή πορώδη , λεπτό ίστό καί άριστη καυσιμότητα 0 ).
Φύλλα άρκετά ώριμα καί επαρκώς άνεπτυγμένα , παρουσιάζοντα έλαφρά
έλαττώματα άποξηράνσεως, άρκετά άκέραια , μέ έλαφρές προσβολές , όλων
των χεριών συλλογής , χρώματος καστανοΰ ποικιλόχροου, μέ ύφή άρκετά
πορώδη , ίστό άρκετά λεπτό καί πολύ καλή καυσιμότητα .
Φύλλα έπαρκώς ώριμα άλλά μή πλήρως άνεπτυγμένα (χοντρά), έπαρκώς
άκέραια , μέ έμφανεΐς προσβολές άπό άσθένειες , άνεξαρτήτως μεγέθους ,
χεριοΰ συλλογής καί χρώματος, μέ έμφανή έλαττώματα άποξηράνσεως
(ωμά , καμένα) άλλά παρουσιάζοντα τά έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά
πού άπαιτούνται γιά τήν παρέμβαση .

26 . ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ GR

Ποιότητα A :

Ποιοτητα B :

Ποιοτητα Γ:

P) Ποιότητα αναφοράς .

Φύλλα έντελώς ώριμα , πλήρως ανεπτυγμένα , υγιή , ακέραια , χωρίς έλαττώ
ματα άποξηράνσεως, χρώματος όμοιόμορφου , κίτρινου λεμονιοΰ μέχρι
έλαφρώς πορτοκαλοχρόου , μέ ΰλη , λεπτό ίστό καί καλή καυσιμότητα ,
προερχόμενα κυρίως άπό τά μεσαία χέρια συλλογής (').
Φύλλα άρκετά ώριμα καί άρκετά άνεπτυγμένα , άρκετά άκέραια , έλαφρώς
προσβεβλημένα , παρουσιάζοντα έλαφρά έλαττώματα άποξηράνσεως , χρώ
ματος πού ποικίλλει, άπό κίτρινου , λεμονοχρόου , πορτοκαλοχρόου εως
έρυθρφποΰ μέ έλαφρά πράσινη άπόχρωση καί μέ καλή καυσιμότητα .
Φύλλα άρκετά ώριμα άλλά όχι πλήρως άνεπτυγμένα , άρκετά άκέραια , μέ
έμφανεΐς προσβολές άπό άσθένειες , άνεξαρτήτως μεγέθους καί χεριοΰ
συλλογής , μέ έμφανή έλαττώματα άποξηράνσεως , χρώματος πού ποικίλλει,
άπό κίτρινου £ως φαιοκαστανοΰ ή πρασινωπού , κηλιδωτά , παρουσιάζο- ντα δμως τά έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτοΰνται γιά τήν
παρέμβαση .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τό παραρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 1727/70 τροποποιείται ώς έξης :
I. Ή ένδειξη των ποικιλιών στόν αϋξοντα άριθμό 1 άντικαθίσταται άπό την έξης ένδειξη :
« 1 . BADISCHER GEUDERTHEIMER » .

II . Τό κείμενο πού αναφέρεται ύπό τόν αύξοντα αριθμό 10.1 άντικαθίσταται από τό ακόλουθο κείμενο :
κείμενο :

« 10 . α) KENTUCKY καί τά ύβρίδιά της·

β) MORO DI CORI·

γ) SALENTO .

I. Καπνός της συγκομιδής 1980 καί των έπομένων :

Κατηγορία A:

Φύλλα μεγάλου μεγέθους, κανονικώς ώριμα , μέ ιστό σταθερό καί έλαστικό,
καλώς άποξηραμένα καί διατηρημένα , χρώματος καστανού , χωρίς ελαττώ
ματα άκεραιότητος, καλής καυσιμότητος .

Κατηγορία B ;

Φύλλα κανονικώς ώριμα , μέ συνεκτικό ιστό , χωρίς έλαττώματα άποξηράν
σεως καί συντηρήσεως , χρώματος καστανού, μέ μερικά έλαττώματα άκε
ραιότητος , καλής καυσιμότητος (').

Κατηγορία Γ:

Φύλλα έπαρκούς ώριμότητος, μέ ιστό χονδροειδή ή αδύνατο, μέ έλαττώματα
συντηρήσεως , χρώματος καστανού άνομοιόμορφου , μέ έντονα έλαττώματα
άκεραιότητος ».

III . Ή ένδειξη τών ποικιλιών στόν αύξοντα αριθμό 11 αντικαθίσταται από την εξής ενδειξη :

« 11 . α) FORCHHEIMER HAVANNNA II c)·
STENTE 142·

β) NOSTRANO DEL BRENTA

γ) RESI

δ) GOJANO ».

IV . Προστίθενται οί έξής υπότιτλοι:
17 . ΜΠΑΣΜΑΣ

Ποιότητα Ι / ΙΙ :

Φύλλα ώριμα , ακέραια , υγιή , καλώς φροντισμένα , προερχόμενα άπό όλα τά
χέρια συλλογής έκτός του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 15 έκατοστά ,
χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθροκιτρίνου , καλής
έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ άρκετή ϋλη , μέ υφή πορώδη , μέ λεπτό

Ιστό , μέ έντονο εύγενές άρωμα καί καλή καυσιμότητα .
Ποιότητα III :

Φύλλα ώριμα καί έπαρκώς ακέραια , μέ έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων,
μέ έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες, μήκους μέχρι 20 έκατοστά , χρώματος
άνοικτοΰ κίτρινου, έρυθρωποϋ ή άνοικτοΰ καστανού, μέ ύφή άρκετά πορώδη
καί ιστό λεπτό , μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος , μέ άρκετή ΰλη ,
πολύ καλή καυσιμότητα καί εύγενές άρωμα .

Ποιότητα IV :

Φύλλα άδύνατα ή χοντρά , μέ εμφανή έλαττώματα περιποιήσεων, προερχό
μενα άπό δλα τά χέρια συλλογής , άνεξαρτήτως μεγέθους, άνομοιόμορφου
χρωματισμού, παρουσιάζοντα εμφανή έλαττώματα άκεραιότητος, μέ έλα
φρό άρωμα , μέ έλαττώματα πού προέρχονται άπό άσθένειες ή έντομα, άλλά
έχοντα τά έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτοΰνται γιά τήν
παρέμβαση .

Ποιότητα Ι / ΙΙΙ :

Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , καλώς φροντισμένα , προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής έκτός τοϋ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 15 έκατοστά,
χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθροκιτρίνου , καλής
έλαστικότητος καί στιλπνότητος , μέ άρκετή ΰλη , μέ ύφή πορώδη , λεπτό
ίστό , μέ έντονο εύγενές άρωμα καί καλή καυσιμότητα .

Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (Ι/ ΙΙ) άποτελοΟν τό 45 % τής ποιότητος
Ι /ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα καί έπαρκώς άκέραια , μέ έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων ,
μέ έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες , μήκους μέχρι 20 έκατοστά , χρώματος
άνοικτοΰ κίτρινου, έρυθρωποϋ ή άνοικτοΰ καστανοΰ , μέ ύφή άρκετά πορώδη
καί ίστό λεπτό, μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ άρκετή ϋλη ,
πολύ καλή καυσιμότητα καί εύγενές άρωμα .

Tq, άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) άποτελοΰν τό 55 % τής ποιότητος
Ι/ΙΙΙ P ).

0 ) Ποιότητα αναφοράς.
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18 . ΚΑΤΕΡΙΝΗ καί ομοειδείς ποικιλίες

Ποιότητα Ι / ΙΙ:

Φύλλα ώριμα, ύγιή , καλώς φροντισμένα, προερχόμενα άπό δλα τά χέρια
συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 20 έκατοστά,

χρώματος άνοικτοΰ κίτρινου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωποϋ, μέ ύφή
πορώδη , καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ αρκετή Ολη , λεπτό ίστό
καί πολύ καλή καυσιμότητα .

Ποιότητα III :

Φύλλα ώριμα, μέ έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητος καί περιποιήσεων, μέ
έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες, προερχόμενα άπό όλα τά χέρια συλλο
γής, μήκους μέχρι 25 έκατοστά, χρώματος κίτρινου, πορτοκαλοχρόου,
ξανθοπρασίνου, έρυθρωποϋ ή άνοικτοΰ καστανού, υφής πορώδους, μέτριας
έλαστικότητος καί στιλπνότητος , μέ άρκετή ύλη , λεπτό ίστό καί πολύ καλή
καυσιμότητα .

Ποιότητα IV :

Ποιότητα 1 / III :

Φύλλα άδύνατα , χωρίς υλη , μέ άδρύ ίστό , μέ έμφανή έλαττώματα περιποι
ήσεων , προερχόμενα άπό όλα τά χέρια συλλογής, άνεξαρτήτως μεγέθους ,
άνομοιόμορφου χρωματισμού, παρουσιάζοντα έμφανή έλαττώματα άκεραι
ότητος καί έμφανεϊς προσβολές άπό άσθένειες , άλλά έχοντα τά έλάχιστα
ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτοΰνται γιά τήν παρέμβαση .
Φύλλα ώριμα , ύγιή , καλώς φροντισμένα , προερχόμενα άπό δλα τά χέρια
συλλογής πλήν τοϋ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 20 έκατοστά ,
χρώματος ανοικτού κίτρινου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωποϋ, μέ ύφή
πορώδη , καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ άρκετή ύλη , λεπτό ίστό
καί πολύ καλή καυσιμότητα .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (Ι/ΙΙ) άποτελοϋν τό 45 % τής ποιότητος
Ι/ ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα , μέ έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητος καί περιποιήσεων, μέ
έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες , προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλο
γής, μήκους μέχρι 25 έκατοστά , χρώματος κίτρινου , πορτοκαλοχρόου,
ξανθοπρασίνου, έρυθρωποϋ ή άνοικτοΰ καστανού, ύφής πορώδους, μετρίας
έλαστικότητος καί στιλπνότητος , μέ άρκετή ύλη , λεπτό ίστό καί πολύ καλή
καυσιμότητα .

Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοϋν τό 55 97ο τής ποιότητος
Ι/ΙΙΙ (').
19 . ΚΑΜΠΑ-ΚΟΥΛΑΚ κλασικά

Ποιότητα Ι / ΙΙ :

Ποιότητα III :

Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , καλώς φροντισμένα , προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής πλήν τών φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 25 έκατοστά γιά
τά Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καί μέχρι 20 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κου
λάκ Καρατζόβης καί τήν Κοντούλα , χρώματος άνοικτοΰ μέχρι βαθέος
κίτρινου, καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ ύφή πορώδη , λεπτό
ίστό καί άριστη καυσιμότητα .
Φύλλα ώριμα μέ μερικά έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητος ή / καί περιποιή
σεων , μέ έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες , προερχόμενα άπό δλα τά χέρια
συλλογής, μήκους μέχρι 30 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καί
25 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ Καρατζόβης καί τήν Κοντούλα , χρώμα

τος κίτρινου μέχρι έρυθρωποϋ , μέ ύφή άρκετά πορώδη καί ίστό άρκετά
λεπτό , μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος καί άριστης καυσιμό
τητος .

Ποιότητα IV :

Φύλλα άρκετά ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ έμφανή έλαττώματα περιποι
ήσεων, μέ έμφανεΐς προσβολές άπό άσθένειες , προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής , άνεξαρτήτως μεγέθους, άνομοιόμορφου χρωματισμού,
άλλά παρουσιάζοντα τά έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτοΰ
νται γιά τήν παρέμβαση .

Ποιότητα Ι / ΙΙΙ :

Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , καλώς φροντισμένα , προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής πλήν τών φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 25 έκατοστά γιά τά
Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καί μέχρι 20 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ
Καρατζόβης καί τήν Κοντούλα , χρώματος άνοικτοΰ μέχρι βαθέος κίτρινου,
καλής έλαστικότητος καί στιλπνότητος , μέ ύφή πορώδη , λεπτό ιστό καί
άριστη καυσιμότητα .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοϋν τό 47 % τής ποιότητος
Ι /ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα μέ μερικά έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητος ή/καί περιποιή
σεων, μέ έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες , προερχόμενα άπό δλα τά χέρια
συλλογής, μήκους μέχρι 30 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καί
25 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ Καρατζόβης καί τήν Κοντούλα , χρώμα
τος κίτρινου μέχρι έρυθρωποϋ, μέ ύφή άρκετά πορώδη καί ίστό άρκετά
λεπτό, μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος καί άριστης καυσιμότητος .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοϋν τό 53 % τής ποιότητος
Ι/ΙΙΙ ί1).

(>) Ποιότητα άναφοράς .
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20. α) ΚΑΜΠΑ-ΚΟYΛΑΚ μή κλασικά
β) ΕΛΑΣΣΟΝΑ , ΜΥΡΩΔΑΤΑ ΣΜΥΡΝΗΣ , ΤΡΑΠΕΖΟΥΣ καί ΦΙ
Ποιότητα 1 / II :
Φύλλα ώριμα , ακέραια , ύγιή , καλώς φροντισμένα , προερχόμενα από όλα τά
χέρια συλλογής πλήν τών φύλλων κορυφής , μήκους μέχρι 30 έκατοστά γιά τά
Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καί Τραπεζοϋς , μέχρι 20 έκατοστά γιά τήν
Ελασσόνα καί ΦΙ καί μέχρι 15 έκατοστά γιά τά Μυρωδάτα Σμύρνης,
χρώματος άνοικτοΰ κίτρινου μέχρι έρυθρωποΰ, καλής έλαστικότητος καί

'

στιλπνότητος, μέ ύφή αρκετά πορώδη , λεπτό ιστό καί άριστη καυσιμό
τητα .

Ποιότητα III :

Ποιότητα IV :

Ποιότητα Ι / ΙΙΙ :

Φύλλα ώριμα καί έπαρκώς άκέραια , μέ ελαφρά έλαττώματα περιποιήσεων,
μέ έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες, προερχόμενα άπό δλα τά χέρια
συλλογής , μήκους μέχρι 35 έκατοστά γιά τά Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καί
Τραπεζοϋς, μέχρι 25 έκατοστά γιά τήν Ελασσόνα καί ΦΙ καί μέχρι 20
έκατοστά γιά τά Μυρωδάτα Σμύρνης , χρώματος κίτρινου μέχρι άνοικτοΰ
καστανού, μέ ύφή αρκετά πορώδη καί μέ άρκετά λεπτό ιστό , μετρίας
έλαστικότητος καί στιλπνότητος καί πολύ καλής καυσιμότητος .
Φύλλα άρκετά ώριμα καί άρκετά ακέραια , μέ εμφανή έλαττώματα περιποι
ήσεων καί έμφανεϊς προσβολές άπό άσθένειες, προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής , άνεξαρτήτως μεγέθους, άνομοιόμορφου χρωματισμού,
άλλά παρουσιάζοντα τά έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτοΰ
νται γιά τήν παρέμβαση .
Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , καλώς φροντισμένα , προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής πλήν τών φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 30 έκατοστά γιά τά
Καμπά-Κουλάκ Μακεδονίας καί Τραπεζοϋς , μέχρι 20 έκατοστά γιά τήν
'Ελασσόνα καί ΦΙ καί μέχρι 15 έκατοστά γιά τά Μυρωδάτα Σμύρνης,
χρώματος άνοικτοΰ κίτρινου μέχρι έρυθρωποΰ, καλής έλαστικότητος καί
στιλπνότητος, μέ ύφή άρκετά πορώδη , λεπτό ιστό καί άριστη καυσιμό
τητα .

Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (Ι/ΙΙ) άποτελοϋν τό 47 % τής ποιότητος
Ι/ ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα καί έπαρκώς άκέραια , μέ έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων,
μέ έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες , προερχόμενα άπό δλα τά χέρια
συλλογής, μήκους μέχρι 35 έκατοστά γιά τά Καμπά- Κουλάκ Μακεδονίας
καί Τραπεζοϋς , μέχρι 25 έκατοστά γιά τήν Ελασσόνα καί ΦΙ καί μέχρι
20 έκατοστά γιά τά Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κίτρινου μέχρι άνοικτοΰ
καστανού , μέ ύφή άρκετά πορώδη καί μέ άρκετά λεπτό ίστό , μετρίας
έλαστικότητος καί στιλπνότητος καί πολύ καλής καυσιμότητος .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) άποτελοϋν τό 53 % τής ποιότητος
Ι/ΙΙΙ O ).
21 . ΜΥΡΩΔΑΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ποιότητα Ι / ΙΙ :

Ποιότητα III :

Ποιότητα IV :

Ποιότητα Ι / ΙΙΙ :

Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , καλώς φροντισμένα , προερχόμενα απο δλα τά
χέρια συλλογής πλήν του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 25 έκατοστά ,
χρώματος κίτρινου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλής έλαστικότητος
καί στιλπνότητος, μέ ύφή πορώδη , λεπτό ίστό καί άριστη καυσιμότητα .
Φύλλα ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων, μέ
έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες , προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλο
γής, μήκους μέχρι 30 έκατοστά , χρώματος κίτρινου μέχρι άνοικτοΰ έρυθρω
ποΰ , ύφής άρκετά πορώδους καί άρκετά λεπτοΰ ίστοΰ , μετρίας έλαστικότη
τος καί στιλπνότητος καί άριστης καυσιμότητος .
Φύλλα άρκετά ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ έμφανή έλαττώματα περιποι
ήσεων , μέ έμφανεΐς προσβολές άπό άσθένειες, προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής , άνομοιόμορφου χρωματισμού , άλλά παρουσιάζοντα τά
έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά γιά τήν παρέμβαση .
Φύλλα ώριμα , ακέραια , ύγιή , καλώς φροντισμένα , προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής πλήν τοΰ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 25 έκατοστά ,
χρώματος κίτρινου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλής έλαστικότητος
καί στιλπνότητος, μέ ύφή πορώδη , λεπτό ίστό καί άριστη καυσιμότητα .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (Ι/ΙΙ) άποτελοϋν τό 47 % τής ποιότητος
Ι / ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων, μέ
έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες , προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλο
γής, μήκους μέχρι 30 έκατοστά , χρώματος κίτρινου μέχρι άνοικτοΰ έρυθρω
ποΰ, ύφής άρκετά πορώδους καί άρκετά λεπτοΰ ίστοΰ, μετρίας έλαστικότη
τος καί στιλπνότητος καί άριστης καυσιμότητος .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) άποτελοϋν τό 53 % τής ποιότητος
Ι/ΙΙΙ Ρ ).
0 ) Ποιότητα άναφοράς.
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22 . ΖΙΧΝΟΜΥΡΩΔΑΤΑ

Ποιότητα Ι / ΙΙ :

Φύλλα ώριμα , ακέραια , υγιή , καλώς φροντισμένα , προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής πλήν τών φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 20 έκατοστά,
χρώματος άνοικτοΰ κίτρινου μέχρι άνοικτοϋ πορτοκαλοχρόου, καλής έλα
στικότητος καί στιλπνότητος, μέ ΰφή πορώδη , λεπτό ιστό καί άριστη
καυσιμότητα .

Ποιότητα III :

Ποιότητα IV :

Ποιότητα I / III :

Φύλλα ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων, μέ
έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες, προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλο
γής, μήκους μέχρι 25 έκατοστά, χρώματος κίτρινου μέχρι άνοικτοϋ έρυθρω
ποΰ, μέ ύφή άρκετά πορώδη καί μέ άρκετά λεπτό ιστό , μετρίας έλαστικό
τητος καί στιλπνότητος καί άριστης καυσιμότητος.
Φύλλα άρκετά ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ έμφανή έλαττώματα περιποι
ήσεων καί μέ έμφανεΐς προσβολές άπό άσθένειες, προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής, άνεξαρτήτως μεγέθους , άνομοιόμορφου χρωματισμού ,
άλλά παρουσιάζοντα τά έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτοϋ
νται γιά τήν παρέμβαση .
Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , καλώς φροντισμένα , προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής πλήν τών φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 20 έκατοστά ,
χρώματος άνοικτοϋ κίτρινου μέχρι άνοικτοϋ πορτοκαλοχρόου, καλής έλα
στικότητος καί στιλπνότητος, μέ ύφή πορώδη , λεπτό Ιστό καί άριστη
καυσιμότητα .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοΰν τό 47 % της ποιότητος
Ι/ ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα καί άρκετά άκέραια , μέ έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων, μέ
έλαφρές προσβολές άπό άσθένειες, προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλο
γής , μήκους μέχρι 25 έκατοστά , χρώματος κίτρινου μέχρι άνοικτοϋ έρυθρω
ποϋ, μέ ύφή άρκετά πορώδη καί άρκετά λεπτό ίστό , μετρίας έλαστικότητος
καί στιλπνότητος καί άριστης καυσιμότητος .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) άποτελοΰν τό 53 % τής ποιότητος
Ι/ΙΙΙ 0).
23 . ΤΣΕΜΠΕΛΙΑ

Ποιότητα Ι / ΙΙ :

Ποιότητα III :

Ποιότητα IV :

Ποιότητα Ι / ΙΙΙ :

Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , καλώς φροντισμένα , προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής πλήν τοϋ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 35 έκατοστά,
χρώματος έρυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωποϋ, μέύφή πορώ
δη , καλή έλαστικότητα καί στιλπνότητα , μέ Ολη , λεπτό ίστό καί πολύ καλή
καυσιμότητα .
Φύλλα ώριμα καί έπαρκώς άκέραια, μέ έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων,
προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 έκατοστά ,
χρώματος άνοικτοϋ κίτρινου μέχρι έρυθρωποϋ ή άνοικτοϋ καστανού, μέ ύφή
άρκετά πορώδη , μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ άρκετή ϋλη ,
άρκετά λεπτό ίστό καί πολύ καλή καυσιμότητα .
Ή κατηγορία αύτή περιλαμβάνει, έπίσης , φύλλα μέ έλαφρές προσβολές άπό
άσθένειες ή/ καί έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητος .

Φύλλα άδύνατα , χωρίς ϋλη , μέ άδρύ ίστό , μέ έμφανή έλαττώματα περιποι
ήσεων, προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλογής, άνεξαρτήτως μεγέθους,
άνομοιόμορφου χρωματισμού, παρουσιάζοντα έμφανή έλαττώματα άκεραι
ότητος καί έμφανεΐς προσβολές άπό άσθένειες , άλλά έχοντα τά έλάχιστα
ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτοϋνται γιά τήν παρέμβαση .
Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , καλώς φροντισμένα , προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής πλήν τοϋ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 έκατοστά ,
χρώματος έρυθροκιτρίνου , πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωποϋ, μέύφή πορώ
δη , καλή έλαστικότητα καί στιλπνότητα , μέ ϋλη , λεπτό ίστό καί πολύ καλή
καυσιμότητα .

Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (Ι/ΙΙ) άποτελοΰν τό 45 ·7ο τής ποιότητος
Ι / ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα καί έπαρκώς άκέραια , μέ έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων,
προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 έκατοστά ,
χρώματος άνοικτοϋ κιτρίνου μέχρι έρυθρωποϋ ή άνοικτοϋ καστανού, μέ ύφή
άρκετά πορώδη , μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ άρκετή ΰλη ,
άρκετά λεπτό ίστό καί πολύ καλή καυσιμότητα .
Ή κατηγορία αύτή περιλαμβάνει, έπίσης , φύλλα μέ έλαφρές προσβολές άπό
άσθένειες ή/καί έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητος .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοΰν τό 55 % τής ποιότητος
Ι/ΙΙΙ P ).

O Ποιότητα άναφοράς.
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24 . ΜΑΥΡΑ

Ποιότητα I / II :

Φύλλα ώριμα , ακέραια , ύγιή , καλώς φροντισμένα , προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 έκατοστά ,

χρώματος άπό έρυθροκιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωποΰ, μέ ύφή

Ποιότητα III :

Ποιοτητα IV :

Ποιότητα I / III :

πορώδη , λεπτό ιστό , καλή έλαστικότητα καί στιλπνότητα , μέ ΰλη καί καλή
καυσιμότητα .
Φύλλα ώριμα καί έπαρκώς άκέραια , μέ ελαφρά ελαττώματα περιποιήσεων,
προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλογής , μήκους μέχρι 40 έκατοστά ,
χρώματος ξανθού μέχρι έρυθρωποΰ ή άνοικτού καστανού , μέ ύφή άρκετά
πορώδη καί άρκετά λεπτό Ιστό , μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος , μέ
άρκετή ύλη καί καλή καυσιμότητα .
Αύτή ή κατηγορία περιλαμβάνει, έπίσης , φύλλα μέ έλαφρές προσβολές άπό
άσθένειες ή/ καί έλαφρά ελαττώματα άκεραιότητος .
Φύλλα άδύνατα , χωρίς ΰλη , μέ άδρύ ιστό , μέ έμφανή ελαττώματα περιποι
ήσεων, προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλογής , άνεξαρτήτως μεγέθους,
άνομοιόμορφου χρωματισμού , παρουσιάζοντα έμφανή έλαττώματα άκεραι
ότητος καί έμφανεΐς προσβολές άπό άσθένειες, άλλά έχοντα τά ελάχιστα
ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτοΰνται γιά τήν παρέμβαση .
Φύλλα ώριμα , άκέραια , ύγιή , καλώς φροντισμένα , προερχόμενα άπό δλα τά
χέρια συλλογής πλήν τοΰ πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 έκατοστά ,
χρώματος άπό έρυθροκιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρι έρυθρωποΰ , μέ ύφή
πορώδη , λεπτό ιστό , καλή έλαστικότητα καί στιλπνότητα , μέ ΰλη καί καλή
καυσιμότητα .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελούν τό 45 % τής ποιότητος
Ι / ΙΙΙ .

Φύλλα ώριμα καί έπαρκώς άκέραια , μέ έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων,
προερχόμενα άπό δλα τά χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 έκατοστά ,
χρώματος ξανθού μέχρι έρυθρωποΰ ή άνοικτοΰ καστανού , μέ ύφή άρκετά
πορώδη καί άρκετά λεπτό ιστό , μετρίας έλαστικότητος καί στιλπνότητος, μέ
άρκετή ΰλη καί καλή καυσιμότητα .

Αύτή ή κατηγορία περιλαμβάνει, έπίσης, φύλλα μέ έλαφρές προσβολές άπό
άσθένειες ή / καί έλαφρά έλαττώματα άκεραιότητος .
Τά άνωτέρω περιγραφόμενα φύλλα άποτελοΰν τό 55 % τής ποιότητος
Ι/ ΙΙΙ i 1 ).
25 . ΜΠΕΡΑΕΥ GR

Ποιότητα A :

Ποιοτητα B :

Ποιότητα Γ :

Φύλλα εντελώς ώριμα , πλήρως άνεπτυγμένα , άκέραια , υγιή , καλώς φρο
ντισμένα , προερχόμενα άπό τά μεσαία χέρια συλλογής , χρώματος φουντου
κιού, άπό άνοικτού καστανού μέχρι έρυθρωποΰ , όμοιόμορφου , μέ ύφή
πορώδη , λεπτό Ιστό καί άριστη καυσιμότητα 0 ).
Φύλλα άρκετά ώριμα καί έπαρκώς άνεπτυγμένα , παρουσιάζοντα έλαφρά
έλαττώματα περιποιήσεων , άρκετά άκέραια , μέ έλαφρές προσβολές άπό
άσθένειες , όλων τών χεριών συλλογής , χρώματος καστανοΰ ποικιλοχρόου ,
μέ ύφή άρκετά πορώδη , ίστό άρκετά λεπτό καί πολύ καλή καυσιμότητα .
Φύλλα έπαρκώς ώριμα άλλά μή πλήρως άνεπτυγμένα (χοντρά), έπαρκώς
άκέραια , μέ έμφανεΐς προσβολές άπό άσθένειες , άνεξαρτήτως μεγέθους ,
χεριοΰ συλλογής καί χρώματος, μέ έμφανή έλαττώματα περιποιήσεων , άλλά
παρουσιάζοντα τά έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτοΰνται γιά
τήν παρέμβαση .

26 . ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ GR

Ποιότητα A :

Φύλλα έντελώς ώριμα , πλήρως άνεπτυγμένα , προερχόμενα άπό τά μεσαία
χέρια συλλογής, ύγιή , άκέραια, καλώς φροντισμένα , χρώματος όμοιόμορφου
κίτρινου λεμονιού μέχρι έλαφρώς πορτοκαλοχρόου, μέ λεπτό ίστό καί καλή
καυσιμότητα 0 ).

Ποιοτητα B :

Ποιοτητα Γ:

Φύλλα άρκετά ώριμα καί άρκετά άνεπτυγμένα , άρκετά άκέραια , έλαφρώς
προσβεβλημένα , παρουσιάζοντα έλαφρά έλαττώματα περιποιήσεων, χρώμα
τος πού ποικίλλει άπό κίτρινου, λεμονοχρόου , πορτοκαλοχρόου έως έρυθρω
ποΰ μέ έλαφρά πράσινη άπόχρωση .
Φύλλα άρκετά ώριμα άλλά δχι πλήρως άνεπτυγμένα , άρκετά άκέραια , μέ
έμφανεΐς προσβολές άπό άσθένειες , άνεξαρτήτως μεγέθους καί χεριού
συλλογής , μέ έμφανή έλαττώματα περιποιήσεων , χρώματος πού ποικίλλει
άπό κίτρινου εως φαιοκαστανοΰ ή πρασινωπού , κηλιδωτά , άλλά παρουσι
άζοντα τά έλάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά πού άπαιτοΰνται γιά τήν
παρέμβαση .

P ) Ποιότητα αναφοράς .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τό παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 1727/70 τροποποιείται ως εξής :

I. Ή ενδειξη των ποικιλιών στόν αύξοντα άριθμό 1 άντικαθίσταται άπό τήν έξης ένδειξη :
«1 .

Badischer Geudertheimer» .

II . Οΐ ένδείξεις των ποικιλιών στόν αύξοντα άριθμό 1 1 άντικαθίστανται άπό τίς εξής ενδείξεις :
« 11 .

α)
β)
γ)
δ)

Forchheimer Havanna II c)
Nostrano del Brenta
Resistente 142
Gojano ».

Il

11
16%

26%

III . Προστίθενται οί εξής υπότιτλοι:
' Υγρασία
Αϋξων
άριθμός

Ποικιλίες

Καπνός σέ
φύλλα

Δεματοποιη
μένος

καπνός

Μπασμάς

17%

13%

18

Κατερίνη καί όμοειδεΐς ποικιλίες

16%

13%

17%

13%

J 17%

J 13%
14%

« 17

19

Καμπά-Κουλάκ κλασικά

20

α) Καμπά-Κουλάκ μή κλασικά
β) Ελασσόνα , Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζοΰς καί ΦΙ

21

Μυρωδάτα Αγρινίου

15%

22

Ζιχνομυρωδάτα

17%

13%

23

Τσεμπέλια

14%

13%

24

Μαύρα

14%

13%

25

Μπέρλεϋ GR

22%

13%

26

Βιρτζίνια GR

19%

13% »
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Τό παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1728/70 τροποποιείται ώς έξης :
I. Ή ένδειξη των ποικιλιών στόν αϋξοντα άριθίιό 1 άντικαθίσταται άπό τήν έξης δνδειξη :
«1 .

Badischer Geudertheimer» .

II . Oi ενδείξεις των ποικιλιών στόν αύξοντα αριθμό 11 αντικαθίστανται από τίς έξης ενδείξεις :
« 11 .

α)
β)
γ)
δ)

Forchheimer Havanna II c)
Nostrano del Brenta
Resistente 142
Gojano ».

III . Προστίθενται οι έξης υπότιτλοι:
Αϋξων
άριθμός
« 17

18

Ποικιλίες

Μπασμάς

Κατερίνη καί όμοειδεΐς ποικιλίες

Βαθμός

Κατηγορία

Κατηγορία

Κατηγορία

I

II

III

I / III

112

1000 )

Ι / ΙΙ

139

124

III
IV

91
34

81
30

Ι / ΙΙΙ

ÌOO (')

I / II

124

III

81

IV

30

I / III
I / II
III
IV

1000 )

α) Καμπά-Κουλάκ μή κλασικά
β) Ελασσόνα , Μυρωδάτα Σμύρνης,
Τραπεζοϋς καί ΦΙ

I / III

1000 )

I / II
III
IV

112

21

Μυρωδάτα Αγρινίου

I / III

1000

22

Ζιχνομυρωδάτα

I / II
III

112

19

20

Καμπά-Κουλάκ κλασικά

IV

23

24

25

Τσεμπέλια

V

26

Βιρτζίνια GR

89
30

38

97

33

115
143
93
35

1000 )

128

124

159

81
30

104

A
B

104
68

r

50

A

109
122

89
30

IV

B
r

0 ) Ποιότητα αναφοράς .»

30

128
159
104

I / III
I / II
III
IV

Μπέρλεϋ GR

89

I / II
III

I / III

Μαΰρα

112

1000)
65

50

38

1000 )
65
48

1000 )
124
81
30
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Το παραρτημά II τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 1728/70 τροποποιείται ώς έξης :
I. Ή ένδειξη των ποικιλιών στόν αύξοντα άριθμό 1 άντικαθίσταται άπό την έξης ένδειξη :
«1.

Badischer Geudertheimer» .

II . Οι ενδείξεις των ποικιλιών στόν αύξοντα άριθμό 11 άντικαθίστανται άπό τίς έξης ένδείξεις:
« 11 .

α) Forchheimer Havanna II c)
β) Nostrano del Brenta
γ) Resistente 142
δ) Goiano».

III . Προστίθενται οί εξής ύπότιτλοι:
Αδξων
άριθμός
« 17

18

19

20

Ποικιλίες

Μπασμάς

Κατερίνη καί όμοειδεΐς ποικιλίες

Καμπά-Κουλάκ κλασικά

Βαθμός

Κατηγορία

Κατηγορία

Κατηγορία

I

II

III

Ι / ΙΙΙ

112

1000 )

I / II
III

139
91

124
81

IV

34

30

Ι / ΙΙΙ
Ι / ΙΙ
III
IV

ιοοο )
124

81
30

Ι / ΙΙΙ

1000 )

Ι / ΙΙ
III
IV

112
89

30

α) Καμπά-Κουλάκ μη κλασικά
β) Ελασσόνα , Μυρωδάτα Σμύρνης,
Τραπεζοΰς καί ΦΙ

Ι / ΙΙΙ
Ι / ΙΙ
III
IV

21

Μυρωδάτα Αγρινίου

Ι / ΙΙΙ

1000 )

22

Ζιχνομυρωδάτα

Ι / ΙΙ
III
IV

112

Ι / ΙΙΙ
Ι / ΙΙ
III
IV

128
159
104
38

115

1000)

143

124

93
35

81
30

Ι / ΙΙΙ

1000)

Ι / ΙΙ

124

III
IV

81
• 30

128
159
104
38

A
B
Γ

104
68
50

A

ΙΟΟ (')

23

24

25

26

Τσεμπέλια

Μαύρα

Μπέρλεϋ GR

Βιρτζίνια GR

0) Ποιότητα αναφοράς .»

100(0

109

112

122

89
30

97
33

89

30

B

65

Γ

50

1000)
65
48
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Ποσό πού αναφέρεται στό άρθρο 1 παράγραφος 6 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 327/71

Αύξων
άριθμός

Ποικιλίες

Ποσό σέ ECU / kg
καπνού σέ φύλλα

1

Badischer Geudertheimer

0,684

2

Badischer Burley E

0,682

3

Virgin D

0,641

4

α) Paraguay καί τά ύβρίδιά της
β) Dragon vert καί τά ύβρίδιά της
Philippin
Petit Grammont (Flobecq )

0,510

Semois

Appelterre
0,410

5

Nijkerk

6

a) Misionero καί τά ύβρίδιά της
β) Rio Grande καί τά ύβρίδιά της

7

Bright

0,692

8

Burley 1

0,644

9

Maryland

0,644

10

α) Kentucky καί τά ύβρίδιά της
β) Moro di Cori
γ) Salento

11

12

α)
β)
γ)
δ)

Forchheimer Havanna II c)
Nostrano del Brenta
Resistente 142
Gojano

α) Beneventano

β) Brasile Selvaggio καί όμοειδεΐς ποικιλίες

J 0,511

J 0,627
0,684

J 0,474
1,088

13

Xanti-Yakà

14

α) Perustitza
β) Samsun

15

Erzegovina καί όμοειδεϊς ποικιλίες

0,677

16

α) Round Tip
β) Scafati
γ) Sumatra I

8,000

17

Μπασμάς

0,986

18

Κατερίνη καί όμοειδεϊς ποικιλίες

1,006

19

Καμπά-Κουλάκ κλασικά

0,908

20

α) Καμπά-Κουλάκ μή κλασικά
β) Ελασσόνα , Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζοΰς καί ΦΙ

0,908

21

J 0,741

Μυρωδάτα Αγρινίου

0,908

22

Ζιχνομυρωδάτα

0,908

23

Τσεμπέλια

0,908

24

Μαύρα

0,908

25

Μπέρλεϋ GR

0,501

26

Βιρτζίνια GR

0,692
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ

I. Καπνός σέ φύλλα αγορασμένος άπό τόν οργανισμό παρεμβάσεως
Κατά τή διάρκεια τοΰ έτους άγορδς

Ποικιλίες

Dark, air-cured
( 1,4,5,6,11,12 )

8%

Fire-cured

( 10 )

8%

Ειδικά καπνά

( 16 )

8%

Light , air-cured
( 2 , 8 , 9 , 25 )

5%

-

Flue-cured
5%

( 3 , 7 , 26 )
Sun-cured

( 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 )

8%

II . Καπνός σέ δέματα αγορασμένος άπό τόν οργανισμό παρεμβάσεως

Ποικιλίες

Dark , air-cured
( 1,4,5,6,11,12 )

Κατά τή διάρκεια
τοϋ έτους άγορας

Κατά τή διάρκεια
τών έπόμενων
έτών

1,5%

0,7%

1,5%

0,7%

1,5%

0,7%

1,0%

0,6%

1,0%

0,8 %

1,0%
2,0%

0,6%
1,0%

Fire-cured

( 10 )
Ειδικά καπνά

( 16 )

Light , air-cured
( 2 , 8 , 9 , 25 )
Flue-cured

( 3 , 7 , 26 )
Sun-cured

( 13 , 14 , 15 )
( 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 )
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Τό παράρτημα τοΟ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 410/76 τροποποιείται ώς εξής:
I. Ή δνδειξη τών ποικιλιών στόν αϋξοντα αριθμό 1 άντικαθίσταται άπό την έξης ένδειξη :
«1.

Badischer Geudertheimer» .

H. Οί ένδείξεις των ποικιλιών στόν αύξοντα άριθμό 1 1 άντικαθίστανται άπό τίς έξης ενδείξεις:
« 11 .

α)
β)
y)
δ)

Forchheimer Havanna II c)
Nostrano del Brenta
Resistente 142
Gojano ».

26%

III . Προστίθενται οι έξης υπότιτλοι:

Αδξων
άριθμός

Ποικιλίες

Μέγιστο δριο απωλειών βάρους
(σέ ποσοστά έπί % του καθαρού
βάρους καπνού σέ φύλλα) (')

Μπασμάς

13,7

18

Κατερίνη καί όμοειδεΐς ποικιλίες

17,6

19

Καμπά-Κουλάκ κλασικά

14,9

20

α) Καμπά-Κουλάκ μή κλασικά
β) Ελασσόνα , Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζοϋς καί ΦΙ

14,9

21

Μυρωδάτα Αγρινίου

13,4

22

Ζιχνομυρωδάτα

14,9

23

Τσεμπέλια

14,9

24

Μαϋρα

14,9

25

Μπέρλεϋ GR

24,4

26

Βιρτζίνια GR

14,0

« 17

0) Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται κατά 4 μονάδες γιά τά καπνά πού έχουν ύποστεΐ τις έργασίες
άπομισχώσεως.»

26 . 9 . 81
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ . 2729/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Σεπτεμβρίου 1981

περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος τών πιστοποιητικών εισαγωγής καί
εξαγωγής καί τοΰ καθεστώτος τοΰ προκαθορισμού τών επιστροφών στόν τομέα τοΰ γάλακτος καί
τών γαλακτοκομικών προϊόντων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας ύπόψη :
τή συνθήκη περί Ιδρύσεως Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 804/68 τοΰ Συμβουλίου τής
27ης ' Ιουνίου 1968 περί κοινής όργανώσεως άγοράς στόν
τομέα τοϋ γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών προϊ
όντων O , δπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τήν πράξη
προσχωρήσεως τής Ελλάδος, καί ιδίως τό άρθρο 13
παράγραφος 3 καί τό άρθρο 17 παράγραφος 4,
'Εκτιμώντας :

ότι οι ειδικές λεπτομέρειες εφαρμογής τοΰ καθεστώτος
τών πιστοποιητικών εισαγωγής καί έξαγωγής καί τοΰ
καθεστώτος τοΰ προκαθορισμού τών έπιστροφών στόν
τομέα τοΰ γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών προϊ
όντων έχουν καθορισθεί άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ .
2044/75 τής Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 3474/80 (3)· δτι ό
κανονισμός αύτός εχει υποστεί άλλεπάλληλες τροποποι
ήσεις· δτι, γιά λόγους σαφήνειας καί διοικητικής άποτε
λεσματικότητος, πρέπει νά γίνει κωδικοποίηση τών δια
τάξεων τοΰ κανονισμού αύτοΰ, εναρμονίζοντας τούς
ειδικούς κανόνες πού έχουν καθορισθεί γιά ορισμένα
προϊόντα καί προσαρμόζοντας, μέ τήν ίδια ευκαιρία, τό
ποσό τής σχετικής μέ τά πιστοποιητικά άσφαλείας·

δτι ή πείρα, πού έχει άποκτηθεϊ στό θέμα τοΰ προκαθορι
σμού τών έπιστροφών στόν τομέα τοϋ γάλακτος καί τών
γαλακτοκομικών προϊόντων, άπέδειξε ότι είναι άναγκαία
ή βελτίωση τών μηχανισμών άποφάσεως σέ περίπτωση
άναθεωρήσεως τοΰ ποσοΰ τής έπιστροφής· ότι ή έξέταση
μιας δεδομένης καταστάσεως καί ή λήψη άποφάσεως
διευκολύνονται καί δύνανται νά διεξαχθούν υπό ήπιότε
ρες συνθήκες, όταν οί ποσότητες, οί όποιες άποτελοΰν τό
άντικείμενο αιτήσεως προκαθορισμοΰ τής έπιστροφής
πού ισχύει μέχρι τότε, είναι γνωστές μέ άκρίβεια στήν
Επιτροπή καί τά Κράτη μέλη πού αντιπροσωπεύονται

στήν Επιτροπή Διαχειρίσεως, χωρίς νά υπάρχει κίνδυνος
αύξήσεως συνεπεία αιτήσεων πού γίνονται, γιά λόγους
ένδεχομένως κερδοσκοπικούς, τήν ϊδια ήμέρα τής σχετι
κής συσκέψεως * δτι ή συνήθης ήμέρα τών συσκέψεων
αύτών πρέπει νά ορισθεί, άπό τώρα , ώς ήμέρα διακοπής
γιά τόν προκαθορισμό τών έπιστροφών καί νά συμπλη
ρωθεί, έπομένως, ό έν λόγω κανονισμός·

δτι ή άποκτηθείσα πείρα άπέδειξε δτι είναι άναγκαία ή
γνωστοποίηση , στούς ενδιαφερομένους, τοΰ καταλόγου

τών όργανισμών άπό τούς όποιους καί μόνο δύνανται νά
προκηρύσσονται, στόν τομέα τοΰ γάλακτος καί τών
0 ) ΕΕ αριθ . L 148 τής 28 . 6 . 1968 , σ . 13 .
(2) ΕΕ άριθ . L 213 τής 11 . 8 . 1975 , σ . 15 .
(3) ΕΕ άριθ . L 363 τής 31 12 . 1980, σ . 50.

γαλακτοκομικών προϊόντων, διαγωνισμοί, κατα τήν
έννοια τοϋ άρθρου 43 τοΟ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 3183/80
τής Επιτροπής τής 3ης Δεκεμβρίου 1980 περί κοινών
λεπτομερειών εφαρμογής τοϋ καθεστώτος τών πιστοποι
ητικών εισαγωγής , εξαγωγής καί προκαθορισμού γιά τά
γεωργικά προϊόντα (4)·

δτι οί ειδικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού εϊτε
συμπληρώνουν είτε παρεκκλίνουν άπό τίς διατάξεις τοϋ
κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 3 183/80*
ότι ή Επιτροπή Διαχειρίσεως Γάλακτος καί Γαλακτοκο
μικών Προϊόντων δέν διατύπωσε γνώμη εντός τής προ
θεσμίας πού τέθηκε άπό τόν πρόεδρο της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΤΙΤΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΌΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙ ΤΏΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 1
1.

Τό ποσό τής άσφαλείας γιά τά πιστοποιητικά εισα

γωγής άνά 100 χιλιόγραμμα καθαροΰ προϊόντος είναι:
— 1,00 ECU γιά τά προϊόντα πού ύπάγονται στήν κλάση
04.01 τοϋ Κοινού Δασμολογίου,
— 3,00 ECU γιά τά προϊόντα πού ύπάγονται στήν κλάση
04.04 τοΰ Κοινού Δασμολογίου,
— 4,00 ECU γιά τά προϊόντα πού ύπάγονται στήν κλά
ση 04.03 τοΰ Κοινοΰ Δασμολογίου,

— 2,00 ECU γιά τά άλλα προϊόντα πού άναφέρονται στό
άρθρο 1 τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 804/68 .
2.
Έν τούτοις, δέν παρέχεται άσφάλεια όταν πρόκειται
γιά πιστοποιητικό έξαγωγής πού άναφέρεται στό άρθρο 6
παράγραφος 1 .

Άρθρο 2

Κατα παρέκκλιση εκ τοΰ άρθρου 5 παράγραφος 1 τρίτο
έδάφιο τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 3183 /80. κανένα
πιστοποιητικό εισαγωγής καί έξαγωγής δέν άπαιτεΐται
ούτε μπορεί νά ύποβληθεϊ γιά τή διεξαγωγή έργασιών
σχετικών μέ ποσότητα πού δέν ύπερβαίνει τά :
— 500 χιλιόγραμμα γιά τά προϊόντα πού ύπάγονται στίς
κλάσεις 04.03 ή 04.04 τοΰ Κοινοΰ Δασμολογίου,
— 1 000 χιλιόγραμμα γιά τά λοιπά προϊόντα πού άναφέ
ρονται στό άρθρο 1 τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
804/68 .

(4) ΕΕ άριθ . L 338 τής 13 . 12 . 1/980, σ . 1 .
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ΤΙΤΛΟΣ II

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΉΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 3

"Οσον αφορά τό πιστοποιητικό εισαγωγής πού πρέπει νά
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ητικοϋ καί τό πιστοποιητικό εξαγωγής καθορίζουν, στό
τετραγωνίδιο 7 , τό περιγραφέν σύμφωνα με τό εν λόγω
παράρτημα προϊόν καί, στό τετραγωνίδιο 8, τή διάκριση
του Κοινού Δασμολογίου τής όποιας προτάσσεται ή
ένδειξη «ex ».
Τό πιστοποιητικό ισχύει μόνο γιά τό κατ ' αυτόν τόν τρόπο
περιγραφέν προϊόν .

ύποβληθεί, σύμφωνα μέ τό άρθρο 13 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 804/68 , κατά την εισαγωγή έντός
τής Κοινότητος προϊόντων πού αναφέρονται στό άρθρο 1
του έν λόγω κανονισμού εφαρμόζονται οί άκόλουθες
ειδικές λεπτομέρειες:

1 . Τό πιστοποιητικό εισαγωγής ισχύει άπό τήν ήμερομη
νία εκδόσεως του, κατά τήν έννοια του άρθρου 21
παράγραφος 1 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 3183/80,
εως τό τέλος του δεύτερου μήνα πού άκολουθει .
2 . Γιά τά προϊόντα πού υπάγονται στίς διακρίσεις του
Κοινού Δασμολογίου, γιά τά όποια , ώς κριτήριο
καθορισμού, χρησιμοποιείται τιμή εκφραζόμενη σέ
ECU , ό ένδιαφερόμενος δύναται, στήν α'ίτησή του γιά
πιστοποιητικό εισαγωγής, νά υποδείξει δύο διακρί
σεις πού έχουν τήν ίδια βάση καθορισμού.
Οί δύο διακρίσεις πού υποδεικνύονται στήν αίτηση
περιλαμβάνονται στό πιστοποιητικό .

Τμήμα 2

Πιστοποιητικά εξαγωγής χωρίς
επιστροφής

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΉΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Τμήμα 1
Γενικότητες

Άρθρο 4
1.
Κάθε έξαγωγή , εκτός τής Κοινοτητος, προϊοντων .
πού άναφέρονται στό άρθρο 1 τού κανονισμού (ΕΟΚ)
άριθ . 804/68 , γιά τά όποια έχει προκαθοριστεί επιστροφή ,
ύπόκειται στήν υποβολή πιστοποιητικού έξαγωγής .

2.
Εξάλλου, στήν περίπτωση πού δέν υπάρχει προκα
θορισμός τής έπιστροφής, κάθε έξαγωγή , εκτός τής
Κοινότητος, προϊόντων, πού ύπάγονται στή διάκριση
04.02 A II β) καθώς καί στήν κλάση 04.03 τού Κοινού
Δασμολογίου, υπόκειται στό πιστοποιητικό έξαγωγής .
3.
Ή αίτηση πιστοποιητικού έξαγωγής καί τό πιστο
ποιητικό περιλαμβάνουν στό τετραγωνίδιο 13 τή χώρα
προορισμού ή τόν ειδικό προορισμό , Κατά τήν έννοια τού
άρθρου τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 2730/79.

τής

Άρθρο 6

1.

"Οταν τό πιστοποιητικό εξαγωγής, πού δέν περι

λαμβάνει προκαθορισμό τής έπιστροφής , άφορα ένα άπό
τά προϊόντα πού υπάγονται στή διάκριση 04.02 A II ή
στήν κλάση 04.03 τού Κοινού Δασμολογίου καί πρέπει νά
εξαχθεί δυνάμει τού κανονισμού περί άποκλεισμοΰ τής
χορηγήσεως έπιστροφής, ιδίως στό πλαίσιο τής επισιτι
στικής βοήθειας, ή αϊτηση πιστοποιητικού καί τό πιστο
ποιητικό περιλαμβάνουν στό τετραγωνίδιο 12 άναφορά
στό σχετικό κανονισμό , ύπό τή μορφή μιας των κατωτέρω
ενδείξεων :

— «Særlig udførsel
( forordning ( EØF ) nr
ΤΙΤΛΟΣ III

προκαθορισμό

/ 81 »,

— « Sonderausfuhr

( Verordnung ( EWG ) Nr

/ 81 )»,

— «Ειδική έξαγωγή
(κανονισμος (ΕΟΚ) αριθ

— « Spécial export
( Régulation ( EEC ) No
— «Exportation spéciale
( règlement ( CEE ) n°
— «Esportazione speciale
( regolamento ( CEE ) n
— «Bijzondere uitvoer
(Verordening ( EEG ) nr

/81 )»,

/ 81 )»,
/ 81 )»,
/ 81 )»,

/ 81 )».

2 . Τά πιστοποιητικά πού άναφέρονται στήν παρα
γραφο 1 :

α) φέρουν μία άπό τίς έξής ενδείξεις στό τετραγωνί
διο 18 :

— « Eksporteres uden restitution »,
— «Ausfuhr ohne Erstattung»,
— «Πρός εξαγωγή χωρίς επιστροφή »,

— « Το be exported without refund»,
— «A exporter sans restitution» ,
— «Da esportare senza restituzione» ,

Άρθρο 5
"Οταν o κανονισμός περί καθορισμού τών επιστροφών
περιλαμβάνει στό παράρτημά του διακρίσεις πού δέν
προβλέπονται στό Κοινό Δασμολόγιο , ή αίτηση πιστοποι

— « Uitvoer zonder restitutie »'

β) ισχύουν μόνο γιά έξαγωγή πού πρέπει νά πραγματο
ποιηθεί στό πλαίσιο τού κανονισμού πού άναφέρεται
στό τετραγωνίδιο 12 .
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Άρθρο 7
Τό πιστοποιητικό εξαγωγής, πού δεν περιλαμβάνει προ
καθορισμό τής έπιστροφής, ισχύει άπό τήν ήμερομηνία
έκδόσεώς του, κατά τήν έννοια του άρθρου 21 παράγρα
φος 1 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 3183/80, έως τό τέλος
τού δεύτερου μήνα πού άκολουθεϊ.

Άριθ . L 272 / 21

Άρθρο 11

1.

Στίς περιπτώσεις κατά τίς οποίες, σύμφωνα μέ τό

παράρτημα I , γιά ενα προϊόν ή έπιστροφή δέν είναι
δυνατόν νά προκαθορισθεί παρά μόνο γιά ορισμένους
προορισμούς, τό πιστοποιητικό πού περιλαμβάνει προκα

θορισμό τής έπιστροφής ύποχρεώνει πρός έξαγωγή πρός
άλλον προορισμό άντί έκείνου πού αναφέρεται στό έν
λόγω παράρτημα .

Τμήμα 3

Πιστοποιητικά εξαγωγής μέ προκαθορισμό τής
έπιστροφής
Άρθρο 8
1 . Γιά τά προϊόντα πού αναφέρονται στό άρθρο 1 τού
κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 804/68 ή έπιστροφή καθορίζεται
κατόπιν αιτήσεως.

Έν τούτοις, ό προκαθορισμός τής έπιστροφής άπο
κλείεται στήν περίπτωση τών προϊόντων πού περιλαμ
βάνονται στό παράρτημα I τού παρόντος κανονισμού καί
έξάγονται πρός τούς προορισμούς πού αναφέρο
νται εκεί.

2. Εκτός τών διατάξεων πού άναφέρονται στό
άρθρο 14 παράγραφος 2 έδάφιο πρώτο τού κανονι
σμού (ΕΟΚ) άριθ . 3183/80, οί αιτήσεις τών πιστοποιητι
κών έξαγωγής πού περιλαμβάνουν τόν προκαθορισμό τής
έπιστροφής γιά ενα άπό τά προϊόντα πού άναφέρονται στό
άρθρο 1 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 804/68 , καί τών
όποιων ή ημέρα ύποβολής, κατ' έφαρμογή τού άρθρου 14
τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 3183/80, θά ήταν ή Πέμπτη ,
θεωροΰνται ύποβληθεΐσες τήν πρώτη έργάσιμη ημέρα
μετά τήν Πέμπτη αύτή .

Άρθρο 9
Μέ τήν επιφύλαξη τών ειδικών διατάξεων πού προβλέπο
νται στό άρθρο 15 , τό πιστοποιητικό έξαγωγής, πού
έκδίδεται στό πλαίσιο προκαθορισμού τής έπιστροφής,
Ισχύει άπό τήν ήμερα τής έκδόσεώς του, κατά τήν έννοια
τού άρθρου 21 παράγραφος 1 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
3183/80, έως τή λήξη τής περιόδου πού καθορίζεται στό
παράρτημα II γιά τό έν λόγω προϊόν.
Έν τούτοις, σέ ειδικές περιπτώσεις, δύναται νά προβλε
φθεί ειδική διάρκεια ισχύος.
Άρθρο 10
1.
Τά πιστοποιητικά εξαγωγής πού περιλαμβάνουν τόν
προκαθορισμό τής έπιστροφής, γιά τά προϊόντα πού
ύπάγονται στή διάκριση 04.02 A II β) καθώς καί στήν
κλάση 04.03 τοΰ Κοινοΰ Δασμολογίου, έκδίδονται μόνο
τήν πέμπτη έργάσιμη ημέρα άπό τήν υποβολή τής αιτή
σεως, έφ' όσον δέν έχουν ληφθεί στό μεταξύ ειδικά
μέτρα .

2. Κατά παρέκκλιση έκ τοΰ άρθρου 9 παράγραφος 1
τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 3183/80, τά δικαιώματα πού
άπορρέουν άπό τό πιστοποιητικό έξαγωγής πού περι
λαμβάνει προκαθορισμό τής έπιστροφής, γιά τά προϊόντα
πού ύπάγονται στή διάκριση 04.02 A II β) καθώς καί στήν
κλάση 04.03 τοΰ Κοινοΰ Δασμολογίου, δέν είναι μετα
βιβάσιμα .

2.
Έπί πλέον, στήν περίπτωση πού, σύμφωνα μέ τό
παράρτημα II , ή δυνατότητα προκαθορισμού, εϊτε γιά
όλους τούς προορισμούς είτε γιά όρισμένους , περιορίζεται
σέ όρισμένα προϊόντα πού υπάγονται σέ διάκριση τού
Κοινού Δασμολογίου , ή αίτηση πιστοποιητικού καί τό
πιστοποιητικό φέρουν στό τετραγωνίδιο 7 τήν περιγραφή
τών προϊόντων πού τυγχάνουν τοϋ προκαθορισμού τής
έπιστροφής, καί τίθεται ένδειξη «ex» πρίν άπό τή διά
κριση τοϋ Κοινού Δασμολογίου πού έμφαίνεται στό τε
τραγωνίδιο 8 .

Τό πιστοποιητικό ισχύει μόνο γιά τό κατ ' αύτόν τόν τρόπο
περιγραφέν προϊόν.

3 . Στίς περιπτώσεις πού, σύμφωνα μέ τό παράρτημα II ,
ή διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού προσδιορίζεται άπό
ύποχρεωτικό προορισμό, τό πιστοποιητικό έξαγωγής πού
έκδίδεται γιά τό σχετικό προϊόν καί τό όποιο δέν άναφέρει
τόν ύποχρεωτικό προορισμό ύποχρεώνει πρός έξαγωγή
πρός άλλον προορισμό άντί τού έν λόγω ύποχρεωτικού
προορισμού .

Άρθρο 12

"Οταν, σέ περίπτωση ανωτέρας βίας, η διάρκεια ισχύος
πιστοποιητικού έξαγωγής πού περιλαμβάνει προκαθορι
σμό τής έπιστροφής παρατείνεται σύμφωνα μέ τό άρθρο
37 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 3183/80, ή έξαγωγή
θεωρείται πραγματοποιηθείσα τήν τελευταία ημέρα τής
άρχικής ισχύος, όσον άφορα τήν έφαρμογή προσαρμογής
τής έπιστροφής πού εχει προκαθορισθεί.

Άρθρο 13

1 . "Οσον άφορα τά προϊόντα πού ύπάγονται στή διά
κριση 04.02 B τοΰ Κοινού Δασμολογίου , τό πιστοποιητικό
έξαγωγής δύναται, κατόπιν αιτήσεως τοΰ ένδιαφερομέ
νου, νά έκδοθεΐ:
— είτε δυνάμει ένός τών δύο στοιχείων πού άναφέρονται
στό άρθρο 2 παράγραφος 1 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ)
άριθ . 1098/68 ,

— είτε δυνάμει καί τών δύο αύτών στοιχείων.

2. Στήν περίπτωση έφαρμογής τής παραγράφου 1 έδά
φιο πρώτο, ή αίτηση πιστοποιητικού καί τό πιστοποιητικό
περιλαμβάνουν, άνάλογα μέ τήν περίπτωση , στό τετρα
γωνίδιο 12 μία άπό τίς άκόλουθες ένδείξεις :
— «Forudfastsættelse for mælkeelementet»,

— «Vorausfestsetzung beschränkt auf den Teilbetrag für
Milch »,
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— «Προκαθορισμος περιοριζόμενος μόνο στό στοιχείο
γάλα»,

— «Advance fixing in respect of milk component only»,
— «Fixation à l'avance limitée à l'élément lait»,

— «Fissazione in anticipo limitato all'elemento latte»,
— «Vaststelling vooraf beperkt tot het element melk»,
η
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Έν τούτοις, η διάρκεια τοΰ πιστοποιητικού αυτοΰ δεν
δύναται νά είναι ανώτερη άπό τίς περιόδους πού καθορί
ζονται στό παράρτημα III .

2 . Τά ειδικά μέτρα , πού αναφέρονται στό άρθρο 10
παράγραφος 1 , δύνανται νά έμποδίσουν τήν έκδοση του
πιστοποιητικού εξαγωγής πού αναφέρεται στό παρόν
άρθρο μόνο όταν λαμβάνονται πρίν άπό τήν πάροδο της
πέμπτης εργάσιμης ήμέρας άπό της υποβολής τής αιτή
σεως πιστοποιητικού .

— «Forudfastsættelse for sukkerelementet»,

— «Vorausfestsetzung beschränkt auf den Teilbetrag für
Zucker»,

— «Προκαθορισμός περιοριζόμενος μόνο στο στοιχείο
ζάχαρη »,

— «Advance fixing in respect of sugar component only»,
— «Fixation à l'avance limitée à l'élément sucre»,

— «Fissazione

in

anticipo

limitata

3 . Κατά παρέκκλιση έκ τοΰ άρθρου 43 παράγραφος 2
δεύτερο έδάφιο τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 3183 /80, ή
προθεσμία πού πρέπει νά τηρήσει ό αιτών τό πιστοποιη
τικό προκαθορισμού γιά νά ένημερώσει τόν έκδόσαντα
όργανισμό περί των άποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ή
γιά νά προσκομίσει τήν άπόδειξη παρατάσεως τής τελευ
ταίας ήμερομηνίας καταθέσεως τών προσφορών, καθορί
ζεται σέ 40 ή μέρες άπό τήν έκπνοή τής προθεσμίας
καταθέσεως τών προσφορών.

all'elemento

zucchero »,

Άρθρο 16

— «Vaststelling vooraf beperkt tot het element suiker».
ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙ
ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ά
' ρθρο 14
Γιά τήν εφαρμογή τοΰ άρθου 43 τού κανονισμού (ΕΟΚ)
άριθ . 3183 /80 στά προϊόντα πού άναφέρονται στό άρθρο 1
τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 804/68 :

α) οί μή εμπιστευτικές προσκλήσεις υποβολής προσφο
ρών έντός ορισμένης προθεσμίας δύνανται νά θεωρη
θούν ώς διαγωνισμοί μόνο όταν:
— προέρχονται άπό έναν άπό τούς δημόσιους ή
δημοσίου δικαίου οργανισμούς πού εμφαίνονται
στόν κατάλογο πού καταρτίζεται σύμφωνα μέ τή
διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 30 τοΰ
κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 804/68 ,
— άπευθύνονται σέ άπεριόριστο αριθμό εξαγωγέων,
ιδίως διά δημοσιεύσεως , καί
— όρίζουν επακριβώς τίς συμφωνηθείσες προθεσμίες
παραδόσεως καθώς καί τήν ήμερομηνία καί, ενδε
χομένως, τήν ώρα πού λήγει ή προθεσμία υποβο
λής προσφορών

1 . Στήν περίπτωση κατά τήν όποια οι όροι του διαγω
νισμού, πού διενεργείται άπό ένοπλες δυνάμεις οί όποιες
σταθμεύουν στό έδαφος Κράτους μέλους χωρίς νά ύπά
γονται στίς διαταγές του, προσδιορίζουν κατά προσέγ
γιση μόνο τήν ποσότητα γάλακτος ή γαλακτοκομικών

προϊόντων πού πρέπει νά προμηθευθούν, ή ποσότητα πού
πράγματι άποτελεΐ τό άντικείμενο τής προμήθειας δύνα
ται νά προσδιορισθεί μόνο κατά τό τέλος τής περιόδου
παραδόσεως πού προβλέπεται στό διαγωνισμό . Τό πιστο
ποιητικό πού περιλαμβάνει τόν προκαθορισμό τής έπι
στροφής εκδίδεται γιά τήν ποσότητα πού προσδιορίσθηκε
κατά προσέγγιση στούς όρους τοΰ διαγωνισμού καί ή
όποία καλείται στό έξής ενδεικτική ποσότητα . Στήν
περίπτωση αυτή , στό τετραγωνίδιο 12 τής αιτήσεως
πιστοποιητικού καί στό πιστοποιητικό άναγράφεται μία
άπό τίς έξής ένδείξεις :

«Anslået mængde»,
«Richtmenge»,
« Ενδεικτική ποσότητα »,
«Target quantity»,

«Quantité indicative»,
«Quantità indicativa»,
« Geschatte hoeveelheid».

β) εφαρμόζονται οί ειδικές λεπτομέρειες τών κατωτέρω
άρθρων 15 καί 16 .
Άρθρο 15

1 . Στήν περίπτωση εξαγωγής βάσει διαγωνισμοΰ προ
κηρυχθέντος άπό εναν έκ τών οργανισμών πού άναφέρο
νται στό άρθρο 14, τό πιστοποιητικό εξαγωγής πού
περιλαμβάνει τόν προκαθορισμό τής έπιστροφής ισχύει

άπό τήν ήμερομηνία τής έκδόσεώς του, κατά τήν έννοια
τοΰ άρθρου 21 παράγραφος 1 τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
3183/80, εως τήν ήμερομηνία κατά τήν όποία πρέπει νά
πληρωθούν οί ύποχρεώσεις πού άπορρέουν άπό τόν έν
λόγω διαγωνισμό .

Τό πιστοποιητικό δύναται νά χρησιμοποιηθεί μόνο για τήν
ποσότητα αύτή .

Ή ύποχρέωση εξαγωγής πληρούται όταν έχει έξαχθεΐ ή
ποσότητα πού προσδιορίζεται γιά τήν πραγματοποιηθεί
σα προμήθεια άπό τόν οργανισμό πού έχει προκηρύξει τό
διαγωνισμό . Ή ποσότητα αύτή καλείται στό έξής οριστι
κή ποσότητα . Οί ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στόν
όργανισμό εκδόσεως τοΰ πιστοποιητικού τίς σχετικές
άποδείξεις .
2.
Στήν περίπτωση κατά τήν όποία ή ποσότητα πού
πρέπει νά εξαχθεί άποδεικνύεται άνώτερη άπό τήν ένδει
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του ενδιαφερομένου , ενα ή περισσότερα συμπληρωματι
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ΤΙΤΛΟΣ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

κά πιστοποιητικά .

Τό συμπληρωματικό πιστοποιητικό φέρει τίς ϊδιες ένδεί
ξεις μέ εκείνες του άρχικοϋ πιστοποιητικού , εξαιρέσει
έκείνων πού είναι σχετικές μέ τήν ποσότητα καί τήν
ήμερομηνία εκδόσεως . Φέρει, επί πλέον , στό τετραγωνί
διο 2 μία άπό τίς έξης ενδείξεις :
«Ekstra licens»,
«Zusatzlizenz»,
« Συμπληρωματικό πιστοποιητικο»,

«Additional licence»,

«Certificat complémentaire»,

Άρθρο 17

1.

Ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ . 2044/75 καταργείται.

2.
Σέ όλες τίς κοινοτικές πράξεις όπου γίνεται παρα
πομπή στά άρθρα του ώς άνω κανονισμού ή παραπομπή
αύτή πρέπει νά θεωρείται ότι γίνεται στά άντίστοιχα
άρθρα τοϋ παρόντος κανονισμού .

3 . Έν τούτοις, ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ . 2044/75
έξακολουθεΐ νά έφαρμόζεται στά πιστοποιητικά γιά τά
όποια ή αίτηση υπεβλήθη πρίν άπό τήν ήμερομηνία
ένάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος κανονισμού .

«Titolo complementare»,
«Aanvullend certificat».

3 . Στήν Λερίπτωση κατά τήν οποία ή οριστική ποσότη
τα είναι μικρότερη άπό τήν ένδεικτική ποσότητα πού
άναφέρεται στό άρχικό πιστοποιητικό καί, κατά περί
πτωση , στό ή στά συμπληρωματικά πιστοποιητικά , άπο

δεσμεύεται ή άσφά*λεια πού άντιστοιχεΐ στό υπόλοιπο.
4. Οι διατάξεις τού άρθρου 33 παράγραφος 3 εδάφιο
πρώτο καί του άρθρου 43 παράγραφος 2 δεύτερο καί τρίτο
έδάφιο τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 3183/80 δέν έφαρμό
ζονται στά πιστοποιητικά πού άναφέρονται στό παρόν
άρθρο .

Άρθρο 18

Ό παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν τρίτη ήμέρα
άπό τή δημοσίευσή του στήν 'Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται απο τήν 1η Νοεμβρίου 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

Άρια. L 272 / 24

Επίσημη 'Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

26 . 9 . 81

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Κατάλογος τών προϊόντων και τών προορισμών γιά τούς οποίους αποκλείεται ό προκαθορισμός της
επιστροφής
Κλάση
του Κοινού

Περιγραφή προϊόντων

Προορισμός

Δασμολογίου
04.04

Αυστρία , Ζώνη Δ ,
Σέουτα , Μελίλα
καί Άνδόρρα

ex 04.04 E I β) 5

Butterkäse , Danbo , Edam , Eibo , Esrom ,

Fontal , Fontina , Fynbo , Galantine , Gouda,

Λιχτενστάιν,
Ελβετία

Havarti , Italico , Maribo , Molbo , Mimo
lette , Samsø , Saint-Paulin , Tilsit , Tybo καί
λοιποί τυροί, περιεκτικότητος εις λιπαράς
ουσίας ίσης ή άνωτέρας του 30 % κατά
βάρος έπί ξηράς ΰλης καί περιεκτικότητος
κατά βάρος εις ύδωρ έπί της άνευ λίπους
ΰλης άνωτέρας του 52% καί κατωτέρας ή
ίσης πρός 67 »h

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών έξαγωγής μέ προκαθορισμό της επιστροφής
Κλάση

Διάρκεια ισχύος

Δασμολογίου

α) Τριάντα ή μέρες

Υποχρεωτικός
προορισμός (*)

Περιγραφή
προϊόντων

τοΰ Κοινού

Τυροί καί πεπηγμέ
νον διά τυρόν γά

04.04

Ζώνη E καί Καναδάς

λα

β) Έώς τό τέλος του έκτου
μήνα άπό τήν έκδοση του
πιστοποιητικού

Τά λοιπά προϊόντα πού αναφέρονται στό

άρθρο 1 τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
804/68

0 ) Βλέπε άρθρο 11 παράγραφος 3 . Έν τούτοις, στήν περίπτωση κατά τήν οποία τό παράρτημα I αποκλείει
προκαθορισμό της έπιστροφής γιά όρισμένα προϊόντα καί προορισμούς, τό πιστοποιητικό έξαγωγής πού
έκδίδεται γιά τά προϊόντα αυτά ύποχρεώνει πρός έξαγωγή πρός άλλον προορισμό άπό έκεϊνον πού
άναφέρεται στό παράρτημα I.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ανώτατη διάρκεια ισχύος τών πιστοποιητικών εξαγωγής βάσει διαγωνισμού
'Ανώτατη διάρκεια ισχύος

α) "Εως τό τέλος τοΰ 13ου
μήνα άπό τήν έκδοση τοΰ
πιστοποιητικού

p) "Εως τό τέλος τού 18ου
μήνα άπό τή χορήγηση
τοϋ πιστοποιητικού

Περιγραφή προϊόντων
(Κλάση τοΰ Κοινού Δασμολογίου)

Παρατηρήσεις

Τά λοιπά προϊόντα πού άναφέρονται στό
άρθρο 1 τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .

Εξαιρέσει των έξαγωγών
πού άναφέρονται ύπό β

804/68

Ολα τα προϊοντα πού αναφέρονται στό άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
άριθ . 804/68 , έξαγόμενα στό πλαίσιο άνοιχτοΰ διαγωνισμού άπό τίς
ένοπλες δυνάμεις (άρθρο 16 παράγραφος 1 τοϋ παρόντος κανονισμού)

/
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2730/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Σεπτεμβρίου 1981

περί καταρτίσεως τοΰ καταλόγου τών οργανισμών , στίς τρίτες χώρες, άπό τους όποιους είναι
δυνατόν νά προκηρυχθούν διαγωνισμοί στόν τομέα τοΰ γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών
προϊοντων

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

"Εχοντας ύπόψη :
τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 804/68 τοϋ Συμβουλίου τής
27ης ' Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως
τής αγοράς στόν τομέα τοΰ γάλακτος καί τών γαλα

ότι, λαμβανομένων ύπόψη των εμπορικών πρακτικών
τών χωρών εισαγωγής κατά τό παρελθόν, καί λόγω τών
πλέον προσφάτων πληροφοριών πού διαθέτει ή Επιτρο
πή , ό κατάλογος αύτός δύναται νά καταρτισθεί κατά τά
άναγραφόμενα στό παράρτημα ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Γάλακτος καί Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

κτοκομικών προϊόντων (J), δπως τροποποιήθηκε τελευ

ταία άπό τήν πράξη προσχωρήσεως τής Ελλάδος, καί
ιδίως τό άρθρο 13 παράγραφος 3 καί τό άρθρο 17
παράγραφος 4,
'Εκτιμώντας :

δτι, σύμφωνα μέ τούς όρους τοΰ άρθρου 14 τοΰ κανονι
σμού (ΕΟΚ) άριθ . 2729/81 τής Επιτροπής τής 14ης
Σεπτεμβρίου 1981 περί ειδικών λεπτομερειών έφαρμογής
τοΰ καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής καί εξαγωγής
καί τοΰ καθεστώτος προκαθορισμοΰ τών επιστροφών
στόν τομέα τοΰ γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών
προϊόντων (2), δύνανται στό έξής νά θεωρούνται σάν
διαγωνισμοί μόνον όσοι προκηρύσσονται άπό έναν άπό
τούς δημόσιους όργανισμούς ή οργανισμούς δημοσίου
δικαίου πού άναφέρονται στόν ύπό κατάρτιση κατά
λογο -

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Ό κατάλογος τών οργανισμών, πού αναφέρεται στό
άρθρο 14 τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 2729/81 , τών
δυναμένων νά προκηρύσσουν διαγωνισμούς στίς τρίτες
χώρες, έμφαίνεται στό παράρτημα .
Άρθρο 2

Ό παρών κανονισμός αρχίζει νά ισχύει τήν τρίτη ήμερα

άπό τή δημοσίευσή του στήν Επίσημη Εφημερίδα τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

'Αρχίζει νά εφαρμόζεται άπό τήν 1η Νοεμβρίου 1981 .

Ό παρών κανονισμός είναι ύποχρεωτικός 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

0) ΕΕ άριθ . L 148 της 28 . 6 . 1968 , σ . 13 .
(2) Βλέπε σ . 19 τής παρούσας Επίσημης Εφημερίδας .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των οργανισμών πού αναφέρονται στό άρθρο 14

Προκηρύσσων οργανισμός

Χώρα εισαγωγής

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

Ministère des affaires sociales
Buenos Aires

ΑΛΓΕΡΙΑ

Office national de commercialisation ( Onaco )
29 , rue Ben M'Hidi
Larbi

Office national du lait et de la production laitière
( Onalait)
1 , place Carnot

Hussein Dey, Alger
Société nationale des nouvelles galeries algériennes
( SNNGA )
67 , rue Larbi Tebissi

Alger
Office national des aliments du bétail

23-25-26 , boulevard Zirout Youcef
Alger

ΑΓΚΟΛΑ

Importang-UEE
Central Angolana de Importação
22 / 24 Largo Infante D. Henrique
PO Box 1003
Luanda

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ

Trading Corporation of Bangladesh
HBFC Building
22 Plurana Palatan
Dacca 2

Bangladesh Consumer Supplies Corporation
66 Dilkusha Commercial Area
Dacca

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Interbras

Petrobras Comércio International SA

Rua Rosario , 90

Rio de Janeiro 20040
Cobec

Companhia Brasileira Interpostus Comércio
Ave Neda

Rio Branco , 123
Rio de Janeiro 20040
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Χωρα εισαγωγής

ΜΠΟΥΡΜΑ

Προκηρύσσων οργανισμός

Ministry of Defence - Rangoon
Nyanna Export-Import Corporation
622 Merchant Street

Rangoon

ΒΟΛΙΒΙΑ

Corporación Minera de Bolivia
Avenida Mariscal Santa Cruz No . 1292
Casilla 349
La Paz

Ministerio de Industria Comercio y Turismo
4 , Pisoi Edificio Central
La Paz

Corpos

Λ Boliviana de Fomento ( CBF )

Avenida Camacho Bueno
La Paz - Bolívia

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Rodopaimex
2 rue Gavril Guenov
Sofia 10000

Hran Exports

ΧΙΛΗ

Central de Abastecimiento del Sistema Nacional
de Servicios de Salud

Sección Compas Nacionales
Avenida Matta 644
Casilla 5028

Santiago

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Institución de Mercando Agropecuario
( Idema )
Carrera 10 , No . 16-82
Bogota

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

CNP - Consejo Nacional de Producción
Apartado PO Box 2205
San José

ΚΟΥΒΑ

Empresa Cubana Importadora de Alimentos
Infanta No . 16
3 Piso
Havanna

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

Koospol ( Entreprise du commerce extérieur )
Lenionova 178
160-67 Praha 6

Tchécoslovaquie
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Προκηρύσσων όργανισμός

Χώρα εισαγωγής

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

El Ministerio de Industria , Comercio
e Integración

Calle Jüan Leon Mera y Roca
Quito

Ministerio de Agricultura
Quito
La Empresa Nacional de Productos Vitales
( Enprovit )
Avenida 10 de Agosto 2133
3 Piso

Quito

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Alexandria Confectionery and
Chocolate Company
Foreign Purchasing Committee
373 Canal El Mohmondia Street
Alexandria

General Authority for Supply Commodities
24 El Gomhouria Street
Cairo

Ministry of Agriculture
Cairo

Alexandria Oil and Soap Co .
76 , rue Canal El Mahmoudieh
Karmouz

Alexandria

Milk and Food Company
( Société MISR pour les produits
laitiers et alimentaires )
37 , Thalaatharb Str .
Cairo

ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ

Instituto Regulador de
Abastacimientos

7a , Avenida Norte
Urbanización Santa Adela
Centro de Gobierno
Edificio Prodesa
San Salvador

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

Provisional Military Government
of Socialist Ethiopia
Ministry of National Defence
Central Procurement Office
PO box 3811
Addis Ababa

ΓΟΥΙΑΝΑ

Government of Guyana
Guyana Stores Ltd
PO box 273

Georgetown

26 . 9 . 81

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

26 . 9 . 81

Προκηρυσσων οργανισμος

Χώρα εισαγωγής

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

TERIMPEX

Budapest V
Karolei Utca 9
PO Box Code 1825

ΙΝΔΙΑ

India Dairy Corporation
Derpen R. C. Dutt Berode
390 005 India

ΙΡΑΝ

Iran Dairy Industries Co .
Ministry of Agriculture and Rural Development
Teheran

Iran Milk Production and Distribution Company
Teheran

ΙΡΑΚ

The State Enterprise for Dairy Products
PO box 11183
Bank Street

Baghdad
Ministry of Health
Baghdad

General Establishment Appliances for Drugs and Medicine
( MANSOUR )

Baghdad

The Dairy Administration
Baghdad

ΙΣΡΑΗΛ

Israeli Dairy Board
Tel Aviv

ΙΑΠΩΝΙΑ

Livestock Industry Promotion Corporation
( UPC )

Azadubai Building
2-1 Azadubai
Mato Ku

Tokyo

ΤΖΑΜΑΙΚΑ

Jamaica Nutritional Holding
8 Ocean Boulevard

Kingston

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Jordan Armed Forces Hq .
Amman

Ministère de 1 approvisionnement
Amman

Jordan Dairy Co .
PO box 6474
Amman
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Χώρα εισαγωγής

Προκηρύσσων οργανισμός

Ministry of Defense
Amman

The Soldiers Shop
Amman

ΚΟΥΒΕΙΤ

Ministry of Health
KD5 Central Traders Committee
PO box 1070
Safat

Ministry of Education
KD5 Department of Supplies Stores
General Administration Building
Khalidiya
<·

ΜΑΛΤΑ

Maltese Government Ministry of Trade
Lascaris

La Valletta

Milk Marketing Undertaking
Hamrun

ΜΕΞΙΚΟ

CONASUPO

Compañiá Nacional de Subsistencias populares
Avenida de Juarez 92
Mexico I DF

ΜΑΡΟΚΟ

Ministry of Commerce
5 rue Ar Rich

Tour Hassan , Rabat

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Majuternak
( National Livestock Development Authority )
Kuala Lumpur

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

Empresa National de
Comercialisação
( ENAMOCO )

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Trading Corporation of Pakistan
Press Trust Building
II Chundriyar Road
Karachi

ΠΟΛΩΝΙΑ

Hortex - Polcoop
00950 Warszawa POB 199
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Χωρα εισαγωγής

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Προκηρύσσων οργανισμός

Junta Nacional des
Produtos Pecuários
Lisboa

ΠΕΡΟΎ

ENGI

Empresa Nacional de
Comercialisación de Insumos

B. Monteagudo 210
Lima

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Prodexport
Vantur Marasinarnu , I
Bucharest

Romagrimex

Bd République , 17
Bucharest

Romagricola
Bucharest

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

SATS

( Singapore Airlines Subsidiary )
SIA Building
77 Robinson Road

Singapore 0106
INTRACO Ltd

ICB Building
2 Shenton Way
Singapore 0106

Singapore Food Industries Pte . Ltd
Stores Road

Singapore 2775

Primary Industries Enterprises ( Pte .) Ltd
Ura Building
45 Maxwell Road

Singapore 0106

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

The Cooperative Wholesale Establishment
PO box 990
N° 440 Union Place
Colombo

ΕΛΒΕΤΙΑ

Butyra Bern
( Schweizerische Zentralstelle für Butterversorgung )
Wildhaiweg 9
Bern

ΣΟΥΔΑΝ

Ministry of Health
Khartum
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Προκηρύσσων όργανισμός

Χώρα εισαγωγής

ΣΥΡΙΑ

General Organization of Food Industries ( GOFI)
Fardoss Street
Damascus

PO box 105

Saydlia ou établissements publics (Phormex)
General Foreign Trade Organization
for Chemical and Foodstuffs ( GEZA )

Syrian Arab Company for Dairy Products
Bab Sharke
Damascus

Industrial Company for Refrigerating and Dairy Products
Hama Street
Homs

Ministry of Supply and Home Trade
Damascus

ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ

Ministry of Commerce
Port of Spain

ΤΥΝΗΣΙΑ

Société tunisienne de l'industrie laitière

24 , avenue de France
Tunis

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ

Ministry of Health

ΕΜΙΡΑΤΑ

Dubai

ΕΣΣΔ

Prodintorg
Smolenskaya Lennayen 32134
Moskow
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ . 2731/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Σεπτεμβρίου 1981

περί τροποποιήσεως τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 210/69 σχετικά μέ τίς άνακοινώσεις μεταξύ των
Κρατών μελών καί τής Επιτροπής στόν τομέα τοϋ γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών
προϊοντων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

"Εχοντας ύπόψη :
τή συνθήκη περί ίδρύσεα>ς της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 804/68 τοϋ Συμβουλίου τής
27ης 'Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στόν
τομέα του γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών προϊό
ντων 0), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τήν πράξη
προσχωρήσεως τής Ελλάδος, καί ιδίως τό άρθρο 28,
Εκτιμώντας :

ότι τό άρθρο 6 τοΰ κανονισμοΰ (ΕΟΚ) αριθ . 210/69 τής
Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν
κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 2826/80 (3), άναφέρεται στίς άνα
κοινώσεις πού οφείλουν νά κάνουν τά Κράτη μέλη στήν
Επιτροπή όσον άφορα τίς εξαγωγές γιά τίς όποιες έχει
ζητηθεί πιστοποιητικό εξαγωγής· ότι μετά τήν κωδικοποί
ηση , άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 2729/81 τής 'Επι
τροπής (4), τών ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής τοΰ
καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής καί έξαγωγής καί
τοΰ καθεστώτος προκαθορισμοΰ τών έπιστροφών στόν
τομέα τοΰ γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών προϊό
ντων, πρέπει νά προσαρμοσθεί τό ώς άνω καθεστώς τών
σχετικών άνακοινώσεων λαμβανομένης ύπόψη τής άπο
κτηθείσας πείρας* ότι, όσον άφορα τούς διαγωνισμούς
πού προκηρύσσονται σέ τρίτες χώρες εισαγωγής, καθί
σταται άναγκαΐο νά προβλεφθούν συμπληρωματικές πλη
ροφορίες πρός εκείνες πού πρέπει νά παρασχεθούν δυνά
μει τοΰ άρθρου 43 παράγραφος 5 τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ)
άριθ . 3183/80 τής 'Επιτροπής (5)·
ότι φαίνεται σκόπιμο νά άναθεωρηθοΰν, μέ τήν ίδια
εύκαιρία , οί διατάξεις τοΰ άρθρου 5 τοΰ κανονισμοΰ
(ΕΟΚ) άριθ . 210/69, προκειμένου νά βελτιωθεί τό καθε
στώς πληροφορήσεως πού άφορα ιδίως τίς τιμές οί όποιες
έφαρμόζονται στήν Κοινότητα καί κατά τήν εισαγωγή
στήν Κοινότητα· ότι οί διατάξεις περί τών πληροφοριών
πού άναφέρονται στό άρθρο 5α τοΰ εν λόγω κανονισμοΰ,
σχετικά μέ τά πιστοποιητικά εισαγωγής, θά μποροΰσαν
άντιθέτως νά άπαλυνθοΰν
ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής Επιτροπής Διαχειρίσεως
Γάλακτος καί Γαλακτοκομικών Προϊόντων,
(!)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ άριθ .
ΕΕ άριθ.
ΕΕ άριθ .
Βλέπε σ .
ΕΕ άριθ .

L 148 τής 28 . 6 . 1968 , σ . 13 .
L 28 τής 5 . 2. 1969, σ . 1 .
L 292 τής 1 . 11 . 1980, σ . 60.
19 τής παρούσας Επίσημης Εφημερίδας .
L 338 τής 13 . 12 . 1980, σ . 1 .

Τό κείμενο τών άρθρων 5 , 5α καί 6 τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ)
άριθ . 210/69 αντικαθίσταται από τό έξης κείμενο :
« Άρθρο 5
1.
Τά Κράτη μέλη ανακοινώνουν μέ τηλετύπημα
στήν Κοινότητα :

α) τό άργότερο τήν Πέμπτη κάθε έβδομάδας, τήν
τιμή (άνευ δασμών) πού ισχύει στήν έπικράτειά
τους γιά τά προϊόντα πού άναφέρονται στό παρά
ρτημα , προσδιορίζοντας επακριβώς τό στάδιο
εμπορίας κατά τό όποιο εφαρμόζεται ή τιμή·

β) τό άργότερο στίς 10 καί στίς 25 κάθε μήνα , τίς
άκόλουθες, πλέον πρόσφατες, τιμές πού γνωρί
ζουν γιά τά προϊόντα οδηγούς πού άναφέρονται
στό παράρτημα I τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
2915/79, προσδιορίζοντας επακριβώς τήν κατα
γωγή καί τήν ποσότητα :

— τίς τιμές προσφοράς «ελεύθερο στά σύνορα »
πού διαπιστώνονται εν όψει τής εισαγωγής
στήν Κοινότητα ,

— τίς τιμές «ελεύθερο στά σύνορα» πού εφαρμό
ζονται κατά τήν εισαγωγή στήν Κοινότητα ,
— τίς τιμές πού εφαρμόζονται κατά τήν εισαγωγή
σέ τρίτες χώρες γιά τά προϊόντα πού προέρχο
νται άπό άλλες τρίτες χώρες·
γ) τό άργότερο στίς 25 κάθε μήνα , τίς πλέον πρόσφα
τες τιμές γιά τήν τυρίνη καί τά τυρινικά άλατα, οί
όποιες εφαρμόζονται στήν παγκόσμια άγορά καί
στήν Κοινότητα , προσδιορίζοντας επακριβώς τό
στάδιο έμπορίας .
2.
"Οσον άφορα τίς άνακοινώσεις τών τιμών πού
έφαρμόζονται στήν Κοινότητα , τά Κράτη μέλη λαμ
βάνουν τά άναγκαΐα μέτρα γιά νά πετύχουν τίς, κατά
τό δυνατόν πλέον άντιπροσωπευτικές, πρόσφατες,
έγκυρες καί πλήρεις πληροφορίες.
Άρθρο 5α
Στήν περίπτωση κατά τήν οποία ζητούνται ενα ή
περισσότερα πιστοποιητικά εισαγωγής γιά τίς ποσό
τητες ένός άπό τά προϊόντα πού άναφέρονται στό
άρθρο 1 τοΰ κανονισμοΰ (ΕΟΚ) άριθ . 804/68 , οί όποιες
συγκρινόμενες πρός τίς συνήθεις ροές δύνανται νά
θεωρηθοΰν άσυνήθιστα ύψηλές, τό ενδιαφερόμενο
Κράτος μέλος πληροφορεί σχετικά τήν Κοινότητα μέ
τηλετύπημα , τό ταχύτερο δυνατόν, προσδιορίζοντας
έπακριβώς τίς ποσότητες καί τήν προέλευση τών
σχετικών προϊόντων .
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Άρθρο 6
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— την περίοδο παραδόσεως τού εμπορεύματος όπως
προβλέπεται στό διαγωνισμό .

1 . Τά Κράτη μέλη ανακοινώνουν μέ τηλετύπημα
στήν Επιτροπή , κάθε εργάσιμη ήμερα πρό τής 18ης
ώρας, όσον άφορα τά προϊόντα πού αναφέρονται στό
άρθρο 1 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 804/68 , τίς
ποσότητες γιά τίς όποιες κατά τήν ήμέρα τής ανακοι
νώσεως έχουν υποβληθεί αιτήσεις γιά πιστοποιητικά
εξαγωγής, κατά τήν έννοια τού άρθρου 14 τού κανο
νισμού (ΕΟΚ) άριθ . 3183/80, κατανέμοντας τίς ποσό
τητες αυτές κατά κατηγορία προϊόντων, συνοδευόμε
νες μέ τόν κωδικό άριθμό πού εμφαίνεται στούς
κανονισμούς οί όποιοι καθορίζουν τίς επιστροφές στόν
τομέα τού γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών προϊ
όντων πού εξάγονται ως έχουν.

Οί ανακοινώσεις, οί όποιες άφοροΰν τά πιστοποιητικά
εξαγωγής γιά τά προϊόντα πού υπάγονται στή διάκρι
ση 04.02 A II β) καθώς καί στήν κλάση 04.03 του
Κοινού Δασμολογίου , κάνουν διάκριση τών πιστοποι
ητικών εξαγωγής πού άναφέρονται στό άρθρο 4 παρά
γραφος 1 άπό εκείνα πού άναφέρονται στό άρθρο 4
παράγραφος 2 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 2729/81
(περιλαμβάνοντα ή όχι προκαθορισμό τής επισ
τροφής).
Κατά τήν άνακοίνωση τών πληροφοριών πού άναφέ
ρονται στά προηγούμενα έδάφια , όσον άφορα τά
προϊόντα πού ύπάγονται στή διάκριση 04.02 A II β)
καθώς καί στήν κλάση 04.03 τού Κοινού Δασμολογίου ,
τά Κράτη μέλη άναφέρουν :

α) τόν προορισμό πού εμφαίνεται, σύμφωνα μέ τό
άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
άριθ . 2729/ 81 , στό τετραγωνίδιο 13 τής αιτήσεως
πιστοποιητικού έξαγωγής· καθώς καί
β) τήν ή τίς ποσότητες κατά προορισμό .
2. Τά πιστοποιητικά έξαγωγής πού άναφέρονται
στό άρθρο 6 παράγραφος 1 τού κανονισμού (ΕΟΚ)
άριθ . 2729/81 δέν άποτελούν άντικείμενο άνακοινώ
σεως .

3 . Στήν περίπτωση κατά τήν όποία εξαγωγέας, ό
όποιος έχει συμμετάσχει σέ διαγωνισμό κατά τήν
έννοια τού άρθρου 14 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
2729/81 , έζήτησε πιστοποιητικό έξαγωγής, τό Κράτος
μέλος άνακοινώνει άμελλητί στήν Κοινότητα καί, επί
πλέον τών πληροφοριών πού άναφέρονται στό άρθρο
43 παράγραφοι 3 καί 5 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
3183 /80 :

"Αν στόν ίδιο διαγωνισμό συμμετέχουν δύο ή περισσό
τεροι εξαγωγείς, ή ανακοίνωση κάνει διάκριση μεταξύ
κάθε αιτήσεως πιστοποιητικού στό πλαίσιο τού σχετι
κού διαγωνισμού .

4. Στήν περίπτωση κατά τήν όποία είναι υπερθεμα
τιστές ενας ή περισσότεροι εξαγωγείς πού έζήτησαν
πιστοποιητικό εξαγωγής στό πλαίσιο διαγωνισμού , τό
Κράτος μέλος πού εξέδωσε τό πιστοποιητικό άνακοι
νώνει αμελλητί στήν Κοινότητα :

— τήν ποσότητα καί τό προϊόν (αναφέροντας τόν
κωδικό αριθμό πού προβλέπεται στήν παράγρα
φο 1 εδάφιο πρώτο) πού πρέπει νά παραδοθεί άπό
κάθε υπερθεματιστή έξαγωγέα , προσδιορίζοντας
επακριβώς τόν οργανισμό εκδόσεως καί τήν προ
θεσμία γιά τήν υποβολή τών προσφορών στόν έν
λόγω διαγωνισμό ,

— τήν περίοδο ισχύος τού ή τών πιστοποιητικών της
σχετικής εξαγωγής καθώς καί τό ποσό της επι
στροφής πού εχει προκαθορισθεί.

5 . Τά Κράτη μέλη ανακοινώνουν αμελλητί στήν
Επιτροπή τίς ποσότητες καί τό προϊόν (αναφέροντας
τόν κωδικό άριθμό πού προβλέπεται στήν παράγραφο
1 εδάφιο πρώτο), γιά τίς όποιες οί αιτήσεις πιστοποι
ητικών εξαγωγής έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου,
λόγω τού ότι οί αιτούντες δέν είναι ύπερθεματιστές στό
πλαίσιο διαγωνισμού , προσδιορίζοντας επακριβώς
τήν προθεσμία γιά τήν υποβολή τών προσφορών στό
διαγωνισμό καί τόν ενδιαφερόμενο οργανισμό εκδό
σεως .»

'Άρθρο 2
Στό παράρτημα τού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 210/69 , η
αναφορά στό « άρθρο 5 παράγραφος 1 ύπό β » άντικαθί
σταται άπό τήν άναφορά στό « άρθρο 5 παράγραφος 1
ύπό α ».

Ά
' ρθρο 3

Ό παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν τρίτη ημέρα
άπό τή δημοσίευσή του στήν Επίσημη Εφημερίδα τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

— τήν ποσότητα γιά τήν όποία ό εξαγωγέας έζήτησε
τό πιστοποιητικό , καί

Εφαρμόζεται από τήν 1η Νοέμβριου 1981 .

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

Μέλος τής Επιτροπής

