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Πράξεις, γιά τήν ισχύ τών οποίων άπαιτεϊται δημοσίευση

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2819/82 τής Επιτροπής της 22ας 'Οκτωβρίου 1982 περί καθορι
σμοί) τών εισφορών κατά τήν είσαγωγή οί όποιες έφαρμόζονται στά σιτηρά, στά άλευρα
καί στά πλιγοόρια καί σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως

1

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2820/82 τής 'Επιτροπής τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982 περί καθορι
σμοί) τών πριμοδοτήσεων πού προσθέτονται στίς εισφορές κατά τήν είσαγωγή γιά τά
σιτηρά, τά άλευρα καί τή βύνη

3

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2821 /82 τής 'Επιτροπής τής 21ης 'Οκτωβρίου 1982 περί καθορι
σμού των τιμών άνασχέσεως καί τών εισφορών στόν τομέα τών αύγών

5

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2822/82 τής 'Επιτροπής τής 21ης 'Οκτωβρίου 1982 περί καθορι
σμού τών τιμών άνασχέσεως καί τών είσφορών στόν τομέα τού κρέατος πουλερικών . .

7

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2823/82 τής 'Επιτροπής τής 21ης 'Οκτωβρίου 1982 περί καθορι
σμού τών τιμών άνασχέσεως καί τών έπιβαρύνσεων κατά τήν είσαγωγή γιά τήν ώαλβου
μίνη καί γαλακτοαλβουμίνη
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* Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2824/82 τής Επιτροπής τής 20ής 'Οκτωβρίου 1982 περί τοΰ
καθεστώτος εισαγωγής στη Γαλλία όρισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας

14

* Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2825/82 τής Επιτροπής τής 22ας Οκτωβρίου 1982 περί τροπο
ποιήσεως τοΟ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1726/70 περί τών λεπτομερειών χορηγήσεως
πριμοδοτήσεως γιά τόν καπνό σέ φύλλα

16

« Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2826/82 τής Επιτροπής τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982 περί
προβλέψεως χορηγήσεως ένισχύσεως πού προκαθορίζεται κατ' άποκοπή στην Ιδιωτική
άποθεματοποίηση όπισθίων τεταρτημορίων στόν τομέα τοΰ βοείου κρέατος καί περί

δευτέρας τροποποιήσεως τοΟ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1091/80

18

* Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2827/82 τής Επιτροπής τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982 πού έξουσι
οδοτεΐ τήν 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας καί τό Μεγάλο Δουκάτο τοΟ
Λουξεμβούργου νά έπιτρέπουν ύπό όρισμένες προϋποθέσεις τή συμπληρωματική
αύξηση τοΰ άλκοολικοΟ τίτλου όρισμένων οίνων καί όρισμένων προϊόντων προοριζο
μένων γιά τήν παραγωγή οϊνων
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(συνέχεια στην έπόμενη σελίδα)
2

Οί πράξεις, οί τίτλοι τών όποιων Εχουν τυπωθεί μέ ήμίμαυρα στοιχεία, άποτελοΟν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως πού έχουν θεσπισθεί στό πλαί

σιο της γεωργικής πολιτικής καί είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οί τίτλοι όλων τών ύπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί μέ μαΟρα στοιχεία καί επισημαίνονται μέ άστερίσκο.

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Κανονισμός (ΕΟΚ) άρι3. 2828/82 τής 'Επιτροπής τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982 περί καταρ
γήσεως τής έξισωτικής είσφοράς κατά τήν εισαγωγή άγγουριών καταγωγής 'Ισπανίας . .
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Κανονισμός (ΕΟΚ) άριΟ. 2829/82 τής 'Επιτροπής τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982 περί προσω
ρινής Αναστολής τών άγορών βοείου κρέατος άπό τούς όργανισμούς παρεμβάσεως σέ
όρισμένα Κράτη μέλη
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Κανονισμός (ΕΟΚ) άριΟ. 2830/82 τής 'Επιτροπής τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982 περί καθορι
σμοί) τών εισφορών κατά τήν εισαγωγή γιά τή λευκή ζάχαρη καί τήν άκατέργαστη
ζάχαρη
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II

Πράξεις, γιά τήν Ισχύ τών οποίων δέν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο
82/71 1 /ΕΟΚ :

'Οδηγία τοΟ Συμβουλίου τής 18ης Οκτωβρίου 1982 γιά τον καθορισμό τών βασικών

κανόνων πού είναι άναγκαίοι γιά τόν έλεγχο τής μετανάστευσης τών συστατικών τ<δν
ύλικών καί άντικειμένων άπό πλαστική ύλη πού προορίζονται νά έρθουν σέ έπαφή μέ
τρόφιμα

26

82/712/ΕΟΚ :

'Οδηγία τοβ Συμβουλίου τής 18ης Οκτωβρίου 1982 γιά τήν τροποποίηση τής όδηγίας
78/664/ΕΟΚ περί θεσπίσεως είδικών κριτηρίων καθαρότητας γιά τίς ούσίες πού {χουν
άντιοξειδωτικά άποτελέσματα καί μποροΟν νά χρησιμοποιοΟνται στά τρόφιμα ....

31

82/713/ΕΟΚ :

'Απόφαση τοΟ Συμβουλίου τής 18ης Οκτωβρίου 1982 περί χορηγήσεως έπισιτιστικής
βοήθειας σέ σιτηρά στή Σρί Λάνκα
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I

(Πράξεις, γιά την Ισχύ τών όποιων άπαιτεϊται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2819/82 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982
περί καΰορισμοΰ τών είσφορών κατά τήν είσαγωγή οί όποιες έφαρμόζονται στά σιτηρά, στά
άλευρα καί στά πλιγούρια καί σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος
τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2727/75 τοΟ Συμβουλίου τής
29ης 'Οκτωβρίου 1975 περί κοινής όργανώσεως άγοράς
στόν τομέα τών σιτηρών ('), δπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1451 /82 (2), καί
ίδίως τό άρθρο 13 παράγραφος 5,
τόν κανονισμό άριθ. 129 τοΟ Συμβουλίου τής 23ης
'Οκτωβρίου 1962 περί τής άξίας τής λογιστικής μονάδας
καί τών τιμών συναλλάγματος πού πρέπει νά έφαρμο
σθοϋν στό πλαίσιο τής κοινής γεωργικής πολιτικής (3),
δπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό
(ΕΟΚ) άριθ. 2543/73 (4), καί ίδίως τό άρθρο 3,
τή γνώμη τής Νομισματικής 'Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

συντελεστή μετατροπής πού βασίζεται στην κεντρική
τους τιμή,

— γιά άλλα νομίσματα, σέ τιμή μετατροπής πού βασίζε
ται στόν άριθμητικό μέσο τών συναλλαγματικών
ισοτιμιών όψεως καθενός άπό αύτά τά νομίσματα,
δπως αύτή διαπιστώθηκε κατά τή διάρκεια μιας όρι
σμένης περιόδου σέ σχέση μέ τά νομίσματα τής Κοι
νότητος τά όποια άναφέρονται στήν προηγούμενη
περίπτωση ·

οί τιμές αύτές συναλλάγματος είναι έκεΐνες πού διαπι
στώθηκαν τήν 21η 'Οκτωβρίου 1982 ·
δτι ή έφαρμογή τών λεπτομερειών πού άναφέρονται
στόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 21 18/82 στίς τιμές προσφο
ράς καί στίς τιμές αύτής τής ήμέρας, τών όποιων έλαβε
γνώση ή 'Επιτροπή, όδηγεΐ στήν τροποποίηση τών είσφο
ρών πού ισχύουν έπί τοϋ παρόντος, σύμφωνα μέ τό
παράρτημα τοΟ παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

δτι οί εισφορές πού έφαρμόζονται κατά τήν εισαγωγή
τών σιτηρών, τών άλεύρων σίτου καί σικάλεως καί τών
πλιγουριών καί σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί
άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 21 18/82 (5) καί δλους
τούς μεταγενέστερους κανονισμούς πού τόν έχουν τρο
ποποιήσει ·
δτι γιά νά καταστεί δυνατόν νά λειτουργήσει κανονικά
τό καθεστώς τών έπιστροφών, ό ύπολογισμός τους πρέ
πει νά βασίζεται στά έξής :
— γιά νομίσματα τά όποια διατηρούν μεταξύ τους σχέ
ση μέγιστου στιγμιαίου άνοίγματος δψεως 2,25 %, σέ

ApSpo 1

Οί εισφορές πρός είσπραξη κατά τήν είσαγωγή τών προϊ
όντων πού άναφέρονται στό άρθρο 1 ύπό α, β, καί γ τοΟ
κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2727/75 καθορίζονται στό
παράρτημα.
ApSpo 2

O πάρων κανονισμός άρχίζει νά ισχύει στίς 23 'Οκτωβρί
ου 1982.

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός δλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 22 'Οκτωβρίου 1982.
Γιά την Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ άριθ. L 281 τής 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
(2) ΕΕ άριθ. L 164 τΐ|ς 14. 6. 1982, σ. 1 .
f) ΕΕ άριθ. 106 της 30. 10. 1962, σ. 2553/62.
(4) ΕΕ άριί». L 263 της 19. 9. 1973, σ. 1 .

(5) ΕΕ άριθ. L 223 της 31 . 7. 1982, σ. 44.

'Επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 297/2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τοΒ κανονισμοΟ τής Επιτροπής τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982 περι καθορισμού τών είσφορών κατά τήν είσα

γωγή οί όποιες έφαρμόζονται στό σιτηρά, στά άλευρα καί στά πλιγούρια καί σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(.ECU/τόνο)
Κλάση
τοΟ ΚοινοΟ

Περιγραφή έμπορευμάτων

Εισφορές

Δασμολογίου
10.01 B I
10.01 B II
10.02
10.03
10.04
10.05 B

10.07
10.07
10.07
10.07
11.01
11.01

A
B
Γ
Δ
A
B

1 1.02 A I α)

1 1.02 A 1 6)

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

125,07
1 52,68 (') (5)

100,13 (6)
107,05
77,20

1 16,51 (2) 0
0

12,18 (4)
108,29 (4)
0 o
188,62
154,57
249,81
203,12

(') Γιά τόν σκληρό σίτο, καταγωγής Μαρόκου καί μεταφερόμενο άπευΟείας
άπό τή χώρα αύτή στήν Κοινότητα, ή εισφορά αύτή μειούται κατά 0,60
ECU άνά τόνο.

(2) Σύμφωνα μέ τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 435/80 οΐ εισφορές δέν έφαρμό
ζονται στά προϊόντα καταγωγής τών κρατών της 'Αφρικής, τής Καραϊβι
κής καί τού Είρηνικοϋ ή τών ύπερποντίων χωρών καί έδαφών καί εισα
γόμενα στά γαλλικά ύπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Γιά τόν άραβόσιτο καταγωγής ACP ή ΡΤΟΜ ή εισφορά κατά τήν εισαγω
γή στήν Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 ECU άνά τόνο.
(4) Γιά τόν κέγχρο καί τό σόργο καταγωγής ACP ή ΡΤΟΜ ή εισφορά κατά
τήν εισαγωγή στήν Κοινότητα μειώνεται κατά 50%.
(5) Γιά τόν σκληρό σίτο καί τόν κέγχρο τόν μακρό, πού παράγονται στήν
Τουρκία καί μεταφέρονται άπευΜας άπό τή χώρα αύτή στήν Κοινό
τητα, ή εισφορά μειώνεται κατά 0,60 ECU άνά τόνο.
(6) Ή εισφορά πού εισπράττεται κατά τήν εισαγωγή άπευΜας άπό τήν
χώρα αύτή στήν Κοινότητα καθορίζεται άπό τούς κανονισμούς (ΕΟΚ)
άριΟ. 1180/77 τοϋ Συμβουλίου καί (ΕΟΚ) άριΟ. 2622/71 τής Επιτροπής.

23 . 10. 82

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Άριθ. L 297/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2820/82 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982

περί καθορισμοί) των πριμοδοτήσεων πού προσθέτονται στίς εισφορές κατά την εισαγωγή
γιά τά σιτηρά, τά άλευρα καί τη βύνη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,
τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2727/75 τοϋ Συμβουλίου τής
29ης 'Οκτωβρίου 1975 περί κοινής όργανώσεως άγοράς
στόν τομέα τών σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1451 /82 (2), καί
ίδίως τό άρθρο 15 παράγραφος 6,

σέ συντελεστή μετατροπής πού βασίζεται στην
κεντρική τους τιμή,
— γιά άλλα νομίσματα, σέ τιμή μετατροπής πού βασίζε
ται στόν αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών
ισοτιμιών όψεως καθενός άπό αύτά τά νομίσματα,
όπως αύτή διαπιστώθηκε κατά τή διάρκεια μιας
όρισμένης περιόδου σέ σχέση μέ τά νομίσματα τής
Κοινότητος τά όποια άναφέρονται στην προηγού
μενη περίπτωση ·

οί τιμές αύτές συναλλάγματος είναι έκεΐνες πού διαπι
στώθηκαν τήν 21η 'Οκτωβρίου 1982 ·

τόν κανονισμό άριθ. 129 τοΟ Συμβουλίου τής 23ης
'Οκτωβρίου 1962 περί τής άξίας τής λογιστικής μονάδας
καί τών τιμών συναλλάγματος πού πρέπει νά έφαρμο
σθοϋν στό πλαίσιο τής κοινής γεωργικής πολιτικής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό
(ΕΟΚ) άριθ. 2543/73 (4), καί ίδίως τό άρθρο 3,

ότι σέ συνάρτηση μέ τίς τιμές cif καί τίς τιμές cif άγοράς
τής ήμέρας αύτής, οί πριμοδοτήσεις, πού προσθέτονται
στίς εισφορές πού ισχύουν έπί τοΟ παρόντος, τροποποι

τή γνώμη τής Νομισματικής 'Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ούνται σύμφωνα μέ τό παράρτημα τοΟ παρόντος κανονι
σμού,

ApSpo 1

ότι οί πριμοδοτήσεις πού προσθέτονται στίς εισφορές
γιά τά σιτηρά καί τή βύνη έχουν καθορισθεί άπό τόν
κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 21 19/82 (5) καί όλους τούς μετα
γενέστερους κανονισμούς πού τόν έχουν τροποποιήσει ·

Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στίς εισφορές πού
καθορίζονται έκ τών προτέρων γιά τίς εισαγωγές τών
σιτηρών καί τής βύνης, οί όποιες άναφέρονται στό
άρθρο 15 τοϋ κανονισμού ( ΕΟΚ) άριθ. 2727/75, καθορί

ότι γιά νά καταστεί δυνατόν νά λειτουργήσει κανονικά
τό καθεστώς τών έπιστροφών, ό ύπολογισμός τους

ζονται σύμφωνα μέ τό παράρτημα.

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

Αρΰρο 2

Ό παρών κανονισμός αρχίζει νά ισχύει στίς 23 'Οκτω
βρίου 1982.

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 22 'Οκτωβρίου 1982.
Γιά τήν 'Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής 'Επιτροπής

(')
(*)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.

L 281 της 1 . II . 1975, σ. 1 .
L 164 της 14. 6. 1982, σ. 1 .
106 της 30. 10. 1962, σ. 2553 /62.
L 263 της 19. 9. 1973, σ. 1 .

(5) ΕΕ άριθ. L 223 της 31 . 7 . 1982, σ. 47.

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 297/4

23 . 10. 82

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τοΟ κανονισμοδ τί|ς Επιτροπής τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982 περν καθορισμού τών πριμοδοτήσεων πού προ
σθέτονται στίς είσφορές κατά τήν είσαγωγή γιά τά σιτηρά, τά άλευρα καί τή βύνη
A. Σιτηρά και άλευρα
(ECU/τόνο)
Τρέχων

1η προθεσμία

2α προθεσμία

3η προθεσμία

10

11

12

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

0

0

0

0,27

0,27

0,27

0

0

0

0

0

0

0

0

10.07 Γ

Φαγόπυρο τό έδώδιμο
Κέγχρος
Σόργον

0

0

0

0

10.07 Δ

Λοιπά

0

0

0

0

11.01 A

"Αλευρα σίτου ή σμιγοϋ

0

0

0

0

Κλάση

Περιγραφή έμπορευμάτων

τοϋ ΚοινοΟ

Δασμολογίου
10.01 B I
10.01 B 11
10.02
10.03
10.04
10.05 B

10.07 A
10.07 B

Σίτος μαλακός καί σμιγός
Σίτος σκληρός
Σίκαλη
Κριθή
Βρώμη
'Αραβόσιτος, άλλος έκτός άπό τόν άραβόσιτο ύβρί
διο, πού προορίζεται γιά σπορά

B. Βυνη
ŒCU/τόνο)

Κλάση
τοΟ ΚοινοΟ

Τρέχων

Περιγραφή έμπορευμάτων

Δασμολογίου

1 1.07 A I (α)

1 1.07 A I (6)

1 1.07 A II (α)
1 1.07 A II (6)
11.07 B

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

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

10

11

12

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Άριθ. L 297/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2821/82 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 21ης 'Οκτωβρίου 1982

περί καθορισμοί* των τιμών άνασχέσεως καί των εισφορών στόν τομέα τών αύγών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2771 /75 τοϋ Συμβουλίου τής
29ης 'Οκτωβρίου 1975 περί κοινής όργανώσεως άγοράς
στόν τομέα τών αύγών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 3643/81 (2), καί
ίδίως τά άρθρα 3 καί 7 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :
ότι οί τιμές άνασχέσεως καί οΐ εισφορές γιά τά προϊόντα
πού άναφέρονται στό άρθρο 1 παράγραφος 1 τού κανο
νισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2771 /75 πρέπει νά καθορίζονται έκ
τών προτέρων γιά κάθε τρίμηνο, σύμφωνα μέ τίς μεθό
δους ύπολογισμού πού όρίζονται στόν κανονισμό (ΕΟΚ)
άριθ. 2773/75 τού Συμβουλίου τής 29ης 'Οκτωβρίου 1975
περί καθορισμού τών κανόνων γιά τόν ύπολογισμό τών
εισφορών καί τών τιμών άνασχέσεως στόν τομέα τών
αύγών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανο
νισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 2300/77 (4) ■

ότι, έφ' όσον οί τιμές άνασχέσεως καί οί εισφορές στόν
τομέα τών αύγών καθορίσθηκαν τελευταία άπό τόν
κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1954/82 (5) γιά τήν περίοδο άπό
1η Αυγούστου έως 31 'Οκτωβρίου 1982, πρέπει αύτές νά
καθορισθούν έκ νέου γιά τήν περίοδο άπό 1ης Νοεμβρί
ου 1982 έως 31 'Ιανουαρίου 1983 ■ ότι ό καθορισμός
αύτός πρέπει βασικά νά ύπολογισθεΐ μέ βάση τίς τιμές
τών κτηνοτροφικών σιτηρών γιά τήν περίοδο άπό 1η
Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 1982 ·
ότι κατά τόν καθορισμό τών τιμών άνασχέσεως πού
ισχύουν άπό 1η Νοεμβρίου, 1η Φεβρουαρίου καί 1η
Μαΐου πρέπει νά ληφθεί ύπόψη ή έξέλιξη τών τιμών τών
κτηνοτροφικών σιτηρών στή διεθνή άγορά μόνο όταν ή
τιμή τής ποσότητας τών κτηνοτροφικών σιτηρών έμφανί

ζει ελάχιστη μεταβολή σέ σχέση μέ έκείνη πού χρησιμο
ποιήθηκε γιά τόν ύπολογισμό τής τιμής άνασχέσεως τοϋ
προηγούμενου τριμήνου · ότι αύτή ή έλάχιστη μεταβολή
καθορίσθηκε σέ 3 % άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ.
2773/75 ·

ότι ή τιμή τής ποσότητας τών κτηνοτροφικών σιτηρών
άπέχει περισσότερο άπό 3 % άπό έκείνη ή όποία χρησι
μοποιήθηκε γιά τό προηγούμενο τρίμηνο · ότι γιά τό
λόγο αύτόν πρέπει νά ύπολογισθεΐ ή έξέλιξη αύτή γιά
τόν καθορισμό τών τιμών άνασχέσεως γιά τήν περίοδο
άπό 1η Νοεμβρίου 1982 έως 31 'Ιανουαρίου 1983 ·
ότι κατά τόν καθορισμό τών εισφορών πού ισχύουν άπό
1η Νοεμβρίου, 1η Φεβρουαρίου καί 1η Μαΐου πρέπει νά
ληφθεί ύπόψη ή έξέλιξη τών τιμών τών κτηνοτροφικών
σιτηρών στή διεθνή άγορά μόνο όταν συγχρόνως καθο
ρίζεται νέα τιμή άνασχέσεως·
ότι καθορίσθηκαν νέες τιμές άνασχέσεως· ότι γιά τό

λόγο αύτόν είναι άναγκαΐο νά καθορισθούν οί εισφορές
άφοΟ ληφθεί ύπόψη ή έξέλιξη τών τιμών τών κτηνοτρο
φικών σιτηρών ■

ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής 'Επιτροπής Διαχει
ρίσεως Κρέατος Πουλερικών καί Αύγών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ApSpo 1
Οι εισφορες πού προβλέπονται στό άρθρο 3 τοΟ κανονι

σμού (ΕΟΚ) άριθ. 2771 /75 καί οί τιμές άνασχέσεως πού
προβλέπονται στό άρθρο 7 τού 'ίδιου κανονισμού γιά τά
προϊόντα πού άναφέρονται στό άρθρο 1 παράγραφος 1
τού έν λόγω κανονισμού καθορίζονται στό παράρτημα.
"ApSpo 2

Ό παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν 1η Νοεμβρί
ου 1982.

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
Έγινε στίς Βρυξέλλες, στις 21 Οκτωβρίου 1982.
Γιά τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.

L
L
L
L

282
364
282
271

τής
τής
τής
τής

1 . 11 . 1975 , σ. 49.
19. 12 . 1981 , σ. 1 .
1 . 11 . 1975 , σ. 64.
22. 10. 1977, σ. 6.

(5) ΕΕ άριθ. L 212 τής 21 . 7. 1982, σ. 17.
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PARARTHMA

τοΟ κανονισμού τής Επιτροπής τής 21ης 'Οκτωβρίου 1982 περι καθορισμοδ τών τιμών άνασχέσεως καί
τών εισφορών στον τομέα τών αύγών
Κλάση
τοΟ ΚοινοΟ

Περιγραφή έμπορευμάτων

Τιμή
άνασχέσεως

Ποσό τών

2

3

4

ECU/ ΙΟΟάδα

ECU/ ΙΟΟάδα

Δασμολογίου
1

04.05

εισφορών

Αύγά πτηνών καί κρόκοι αύγών, άπαντα νωπά, άπε
ξηραμμένα ή άλλως διατετηρημένα, περιέχοντα ή μή
σάκχαριν :

A. Αύγά μετά τοϋ κελύφους των, νωπά ή διατετηρη
μένα :
I. Αύγά πουλερικών όρνιΟώνος :
α) Αύγά πρός έπώασιν (α):
1 . 'Ινδιάνων ή χηνών
2. Ετέρων

6) Έτερα

43,09
11,25

9,29
3,39

ECU/ 1 00 χγρ

ECU/ 1 00 χγρ

90,47

33,61

365,92
96,74

151,92
38,99

196,81

68,56
73,27
157,29

B. Αύγά άνευ τοϋ κελύφους των καί κρόκοι αύγών :

I. Κατάλληλα πρός διατροφήν άνΟρώπων :
α) Αύγά άνευ τοϋ κελύφους των :
1 . Άπεξηραμμένα
2. Έτερα

6) Κρόκοι αύγών :
1 . Εις ύγράν κατάστασιν
2. Κατεψυγμένοι
3. Άπεξηραμμένοι

209,75
436,29

(α) Υπάγονται εις τήν διάκρισιν ταύτην μόνον τά αύγά τών πουλερικών όρνιδώνος τά όποια άνταποκρί
νονται είς τούς όρους τούς καΟοριζομένους ύπό τών αρμοδίων άρχων τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων.

"Αριθ. L 297/7

Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

23 . 10. 82

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2822/82 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 21ης 'Οκτωβρίου 1982

περί καθορισμού των τιμών άνασχέσεως καί των εισφορών στόν τομέα τοΰ κρέατος
πουλερικών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ποιήθηκε γιά τόν υπολογισμό τής τιμής άνασχέσεως τοϋ
προηγούμενου τριμήνου · δτι αύτή ή έλάχιστη μεταβολή
καθορίσθηκε σέ 3 % άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ.

Έχοντας υπόψη :

2778/75 ·

τη συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

ότι ή τιμή τής ποσότητας των κτηνοτροφικών σιτηρών
άπέχει περισσότερο άπό 3 % άπό έκείνη πού χρησιμοποι
ήθηκε γιά τό προηγούμενο τρίμηνο ■ ότι γιά τό λόγο
αύτόν πρέπει νά ύπολογιστεΐ ή έξέλιξη αύτή κατά τόν

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2777/75 τοϋ Συμβουλίου τής
29ης 'Οκτωβρίου 1975 περί κοινής όργανώσεως άγοράς
στόν τομέα τοΟ κρέατος πουλερικών ('), δπως τροποποιή
θηκε άπό τήν πράξη προσχωρήσεως τής Ελλάδος (2), καί
ίδίως τά άρθρα 3 καί 7 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι οι τιμές άνασχεσεως και οι εισφορές για τα προϊόντα
πού άναφέρονται στό άρθρο 1 παράγραφος 1 τοϋ κανο
νισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2777/75 πρέπει νά καθορίζονται έκ
τών προτέρων γιά κάθε τρίμηνο σύμφωνα μέ τίς μεθό
δους ύπολογισμοϋ πού όρίζονται στόν κανονισμό (ΕΟΚ)
άριθ. 2778/75 τοϋ Συμβουλίου τής 29ης 'Οκτωβρίου 1975
περί καθορισμού τών κανόνων γιά τόν ύπολογισμό τής
εισφοράς καί τής τιμής άνασχέσεως στόν τομέα τοϋ κρέ
ατος πουλερικών (3), δπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό
τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 750/81 (4) ·

δτι, έφ' δσον οί τιμές άνασχέσεως καί οί εισφορές στόν
τομέα τοϋ κρέατος πουλερικών καθορίσθηκαν τελευταία
άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1955/82 (5), γιά τήν
περίοδο άπό 1η Αύγούστου έως 31 'Οκτωβρίου 1982, πρέ
πει αύτές νά καθορισθοϋν έκ νέου γιά τήν περίοδο άπό
1η Νοεμβρίου 1982 έως 31 'Ιανουαρίου 1983 · δτι ό καθο
ρισμός αύτός πρέπει βασικά νά ύπολογιστεΐ μέ βάση τίς
τιμές τών κτηνοτροφικών σιτηρών γιά τήν περίοδο άπό
1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 1982 ·
δτι κατά τόν καθορισμό τών τιμών άνασχέσεως πού

ισχύουν άπό 1η Νοεμβρίου, 1η Φεβρουαρίου καί 1η
Μαΐου πρέπει νά ληφθεί ύπόψη ή έξέλιξη τών τιμών τών
κτηνοτροφικών σιτηρών στή διεθνή άγορά μόνο όταν ή
τιμή τής ποσότητας τών κτηνοτροφικών σιτηρών έμφανί
ζει έλάχιστη μεταβολή σέ σχέση μέ έκείνη πού χρήσιμο
(')
(2)
O
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.

L
L
L
L
L

282 της 1 . 11 . 1975, σ. 77.
291 τής 19. U. 1979, σ. 17 .
282 της 1 . 11 . 1975, α 84.
80 τής 26. 3 . 1981 , σ. 1 .
212 τής 21 . 7 . 1982, σ. 20.

καθορισμό τών τιμών άνασχέσεως γιά τήν περίοδο άπό
1η Νοεμβρίου 1982 έως 31 'Ιανουαρίου 1983 ·

ότι κατά τόν καθορισμό τών εισφορών πού ισχύουν άπό
1η Νοεμβρίου, 1η Φεβρουαρίου καί 1η Μαΐου πρέπει νά
ληφθεί ύπόψη ή έξέλιξη τών τιμών τών κτηνοτροφικών
σιτηρών στή διεθνή άγορά μόνο όταν συγχρόνως καθο
ρίζεται νέα τιμή άνασχέσεως·

ότι έχουν καθορισθεί νέες τιμές άνασχέσεως ■ ότι γιά τό
λόγο αύτόν είναι άναγκαϊο νά καθορισθούν οί εισφορές
άφοΟ ληφθεί ύπόψη ή έξέλιξη τών τιμών τών κτηνοτρο
φικών σιτηρών ·

ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής 'Επιτροπής Διαχει
ρίσεως Κρέατος Πουλερικών καί Αύγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

ι . Οι εισφορές πού προβλέπονται στό άρθρο 3 τοϋ
κανονισμοϋ (ΕΟΚ) άριθ. 2777/75 καί οί τιμές άνασχέσε
ως πού προβλέπονται στό άρθρο 7 τοϋ ίδιου κανονισμοϋ
γιά τά προϊόντα πού άναφέρονται στό άρθρο 1 παράγρα
φος 1 τοϋ έν λόγω κανονισμοϋ καθορίζονται στό παράρ
τημα.

2. Έν τούτοις γιά τά προϊόντα πού ύπάγονται στήν
κλάση 02.03 καί στίς διακρίσεις 15.01 B καί 16.02 B I τοϋ
Κοινοϋ Δασμολογίου, γιά τά όποια τό ποσοστό τοϋ
δασμοϋ έχει παγιωθεί στά πλαίσια τής GATT, οί εισφο
ρές περιορίζονται στά ποσά πού προκύπτουν άπό αύτή
τήν παγίωση.

Αρθρο 2

O πάρων κανονισμός άρχίζει νά ίσχύει τήν 1η Νοεμβρί
ου 1982 .

Αριθ. L 297/8

Επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκων Κοινοτήτων

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 21 'Οκτωβρίου 1982.
Γιά την 'Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος της Επιτροπής

23 . 10. 82

Επίσημη 'Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

23. 10 . 82

'Αριθ. L 297/9

PARARTHMA

τοΰ κανονισμοϋ τής Επιτροπής τής 21ης 'Οκτωβρίου 1982 περι καθορισμοί* τών τιμών όνασχέσεως καί
τών είσφορών στόν τομέα τοϋ κρέατος πουλερικών
Κλάση
τοϋ KoivoC

Περιγραφή έμπορευμάτων

Τιμή
άνασχέσεως

είσφορών

2

3

4

ECU/ ΙΟΟάδα

ECU/ ΙΟΟάδα

Δασμολογίου
1

01.05

Ποσό

Πουλερικά όρνιθώνος ζάντα :

A. Βάρους, £καστον, μή ύπερβαίνοντος τά 185 γρ, όνομαζόμενα «νεοσσοί»:
I. Ινδιάνων ή χηνών
11 . "Ετερα

83,83
22,84
ECU/1 00 χγρ

14,69
5,77
ECU/100 χγρ

B. Λοιπά :

I. 'Αλέκτορες, όρνιθες καί όρνίθια
II. Νήσσαι
III. Χήνες
IV. 'Ινδιάνοι

V. Μελεαγρίδες
02.02

Πουλερικά όρνιθωνος έσφαγμένα καί παραπροϊόντα αύτών, βρώσιμα (έξαιρέσει τών
συκωτιών), νωπά, διατετηρημένα δι' άπλής ψύξεως ή κατεψυγμένα :
A. Πουλερικά μή τεμαχισμένα :
I. Άλέκτορες, όρνιθες καί όρνίΟια :
α) Παρουσιαζόμενα άποπτερωμένα, άπεντερωμένα, μετά τής κεφαλής καί τών
ποδών, άποκαλούμενα «όρνίθια 83%»
β) Παρουσιαζόμενα άποπτερωμένα, κενά, άνευ τής κεφαλής καί τών ποδών
άλλά μετά τής καρδίας, τοϋ συκωτιοϋ καί τοΟ στομάχου, άποκαλούμενα
«όρνίθια 70%»
γ) Παρουσιαζόμενα άποπτερωμένα, κενά, άνευ τής κεφαλής καί τών ποδών καί
άνευ τής καρδίας, τοϋ συκωτιοϋ καί τοϋ στομάχου, άποκαλούμενα «όρνίθια
65 %»

II. Νήσσαι :
α) Παρουσιαζόμεναι άποπτερωμέναι, άφαιματωμέναι, ούχί κεναί ή άνευ έντέ
ρων, μετά τής κεφαλής καί τών ποδών, άποκαλούμεναι «νήσσαι 85 %»
β) Παρουσιαζόμενοι άποπτερωμέναι, κεναί, άνευ τής κεφαλής καί τών ποδών,
μετά τής καρδίας, τοϋ στομάχου καί τοϋ συκωτιοϋ, άποκαλούμεναι «νήσσαι
70 %»

76,17
98,97
118,50
104,79
128,58

22,26
32,70
31,54
24,74
37,32

95,70

27,97

108,81

31,80

118,56

34,65

1 16,43

38,47

141,39

46,71

157,09

51,90

169,28

45,05

160,90

47,55

149,70

35,34

164,05

38,73

183,68

53,31

γ) Παρουσιαζόμεναι άποπτερωμέναι, κεναί, άνευ τής κεφαλής καί τών ποδών
καί άνευ τής καρδίας, τοϋ συκωτιοϋ καί τοϋ στομάχου, άποκαλούμεναι «νήσ
σαι 63%»

III . Χήνες :

α) Παρουσιαζόμεναι άποπτερωμέναι, άφαιματωμέναι, ούχί κεναί, μετά τής
κεφαλής καί τών ποδών, άποκαλούμεναι «χήνες 82%»
β) Παρουσιαζόμεναι άποπτερωμέναι, κεναί, άνευ τής κεφαλής καί τών ποδών,
μετά ή άνευ τής καρδίας καί τοϋ στομάχου, άποκαλούμεναι «χήνες 75 %»
IV. 'Ινδιάνοι :

α) Παρουσιαζόμενοι άποπτερωμένοι, κενοί, άνευ τής κεφαλής καί τών ποδών,
μετά τοϋ λαιμοϋ, τής καρδίας, τοϋ συκωτιοϋ καί τοϋ στομάχου, άποκαλούμε
νοι « ινδιάνοι 80%»

6) Παρουσιαζόμενοι άποπτερωμένοι, κενοί, άνευ τής κεφαλής, ουτε τοϋ λαιμοϋ,
άνευ τών ποδών, τής καρδίας, τοϋ συκωτιοϋ καί τοϋ στομάχου, άποκαλούμε
νοι « ινδιάνοι 73 %»

V. Μελεαγρίδες

'Επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Κλάση
τοΟ ΚοινοΟ

Περιγραφή έμπορευμάτων

Τιμή
άνασχέσεως

εισφορών

2

3

4

ECU/ 100 χγρ

ECU/ 1 00 χγρ

Δασμολογίου
1

02.02

(συνέχεια)

23. 10. 82

Ποσό

B. Μέρη πουλερικών (έτερα των παραπροϊόντων):
I. Άποστεωμένα :
α) Χηνών

337,89

99,86

6) 'Ινδιάνων

314,37

74,21

γ) Ετέρων πουλερικών

303,72

92,27

130,42

38,12

172,80

57,09

176,99

52,31

4. 'Ινδιάνων

180,46

42,60

5 . Μελεαγρίδων

202,05

58,64

β) Πτέρυγες όλόκληροι, έστω καί άνευ τών άκρων

96,79

27,91

γ) Ράχεις, λαιμοί, ράχεις μετά λαιμών, ούραί, άκρα πτερύγων

67,01

19,32

II. Μή άποστεωμένα :
α) Ήμίση καί τέταρτα :
1 . Άλεκτόρων, όρνίθων καί όρνιθίων
2. Νησσών
3 . Χηνών

δ) Στήθη καί τεμάχια στηθών :
1 . Χηνών

241,35

71,33

2. 'Ινδιάνων

239,52

56,54

3. Ετέρων πουλερικών

179,54

52,47

ε) Μηροί καί τεμάχια μηρών :
1 . Χηνών

233,31

68,95

2. 'Ινδιάνων :

αα) Κάλαμοι καί τεμάχια καλάμων
ββ) Έτερα
3. Έτερων πουλερικών

112,28

26,51

202,10

47,71

168,66

49,29

ζ) Μέρη χηνός καί νήσσης ύπό την όνομασία paletots d'oie ή paletots de canard (')

211,61

65,98

η) Λοιπά

297,80

85,88

67,01

19,32

1 692,80

450,50

171,24

49,38

148,90

42,94

178,68

51,53

Γ. Παραπροϊόντα
02.03

Συκώτια πουλερικών όρνιθώνος νωπά, διατετηρημένα δι' άπλής ψύξεως, κατεψυγμένα,
ήλατισμένα ή έν άλμη :
A. Συκώτια χηνός ή νήσσης
B. Λοιπά

02.05

Λαρδίον, έξαιρέσει τοϋ λαρδιου τοϋ περιλαμβάνοντος κρεάτινα μέρη, χοίρειον λίπος
(ξύγκι) καί λίπος πουλερικών μή λαμβανόμενα διά πιέσεως ή τήξεως, ούδέ τή βοήθεια
διαλυτών, νωπά, διατετηρημένα δι' άπλής ψύξεως, κατεψυγμένα, ήλατισμένα ή έν άλμη,
άπεξηραμμένα ή καπνιστά :
Γ. Λίπος πουλερικών

15.01

Λίπος χοίρειον, ύπό τήν όνομασίαν «saindoux», έτερα χοίρεια λίπη καί λίπη πουλερι
κών, λαμβανόμενα διά πιέσεως, τήξεως ή τη βοηθεία διαλυτών :
B. Λίπη πουλερικών

Επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων

23 . 10 . 82

Κλάση

Περιγραφή έμπορευμάτων

Τιμή
άνασχέσεως

εισφορών

2

3

4

ECU/ 1 00 χγρ

ECU/ 1 00 χγρ

299,40
297,40

70,68
89,68

327,58

94,47

β) Περιέχοντα κατά βάρος άπό 25 % συμπεριλαμβανομένου μέχρι 57 % μή συμπε
ριλαμβανομένου κρέας πουλερικών (2)

178,68

51,53

γ) Έτερα

104,23

30,06

τοϋ Κοινοϋ

Δασμολογίου
1

16.02

Αριθ. L 297/ 11

Ποσό

"Ετερα παρασκευάσματα καί κονσέρβαι κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων :
B. Λοιπά :

I. Πουλερικών :
α) Περιέχοντα κατά βάρος 57% ή περισσότερον κρέας πουλερικών (2) :
1 . Περιέχοντα κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, μή έψημένα, μίγματα κρέατος
ή παραπροϊόντων σφαγίων έψημένων καί κρέατος ή παραπροϊόντων μή
έψημένων :
αα) Περιέχοντα άποκλειστικώς κρέας ινδιάνων
ββ) Έτερα
2 . Λοιπά

(') Τά προϊόντα πού άποτελοΟνται από χήνες ή νήσσες παρουσιαζόμενες άποπτερωμένες και εντελώς άπεντοσΟιωμένες, χωρίς κεφάλι καί
πόδια, καί τών όποιων τά όστά (άκρόστερνον, πλευρές, σπονδυλική στήλη καί ιερόν όστοϋν) έχουν άφαιρεΟεΐ, άλλά παραμένουν τά
όστά τών βραχιόνων, κατά τήν έννοια τής διακρίσεως 02.02 B II ζ), θεωρούνται ώς μέρη τά όποια άποκαλοϋνται paletots d'oie ή paletots
de canard .

(2) Διά τόν προσδιορισμόν τής ποσοστιαίας άναλογίας τοϋ κρέατος τών πουλερικών, δέν λαμβάνεται ύπ' όψιν τό βάρος τών όστών.

Άρι«. L 297/ 12
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άρι#. 2823/82 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τί|ς 21ης 'Οκτωβρίου 1982
περί καθορισμοΟ των τιμών άνασχέσεως καί των έπιδαρύνσεων κατά την εισαγωγή γιά τήν
ώαλβουμίνη καί γαλακτοαλβουμίνη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Εύρωπαϊκής Οικονομικής

ότι αυτή ή τιμή άνασχέσεως καί ή εισφορά αύτή έχουν
καθορισθεί άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2821 /82 τής
'Επιτροπής τής 21 'Οκτωβρίου 1982 περί καθορισμού τών
τιμών άνασχέσεως καί τών εισφορών στόν τομέα τών

Κοινότητος,

αύγών (4) ·

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2783/75 τοϋ Συμβουλίου της
29ης 'Οκτωβρίου 1975 περί τοϋ κοινοϋ καθεστώτος
συναλλαγών γιά τήν ώαλβουμίνη καί γαλακτοαλβου
μίνη C), καί ίδίως τά άρθρα 2 παράγραφος 2 καί 5 παρά
γραφος 5 δεύτερο έδάφιο,

ότι οί τιμές άνασχέσεως καί ή εισφορά πού ίσχύουν γιά
τά αύγά μέ κέλυφος έχουν τροποποιηθεί άπό τόν έν
λόγω κανονισμό · δτι γι' αύτόν τό λόγο είναι άναγκαίο
νά τροποποιηθούν έπίσης οί τιμές άνασχέσεως καί οί
έπιβαρύνσεις κατά τήν εισαγωγή γιά τήν ώαλβουμίνη
καί γαλακτοαλβουμίνη πού καθορίσθηκαν άπό τόν
κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2921 /81 ·

Εκτιμώντας :

ότι οί τιμές άνασχέσεως καί οί έπιβαρυνσεις κατά τήν
εισαγωγή γιά τά προϊόντα πού άναφέρονται στό άρθρο 1
τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2783/75 πρέπει νά καθορί
ζονται έκ τών προτέρων γιά κάθε τρίμηνο, σύμφωνα μέ
τίς μεθόδους ύπολογισμοϋ πού όρίζονται στόν κανονι
σμό (ΕΟΚ) άριθ. 2080/81 τής 'Επιτροπής τής 22ας 'Ιουλί
ου 1981 περί καθορισμού τών τιμών άνασχέσεως καί τών
έπιβαρύνσεων κατά τήν εισαγωγή γιά τήν ώαλβουμίνη
καί γαλακτοαλβουλμίνη (2) ■

ότι έφ' όσον οί τιμές άνασχέσεως καί οί έπιβαρύνσεις
κατά τήν εισαγωγή γιά τήν ώαλβουμίνη καί γαλακτοαλ
βουμίνη καθορίσθηκαν τελευταία άπό τόν κανονισμό
(ΕΟΚ) άριθ. 1956/82 (3) γιά τήν περίοδο άπό 1η Αύγού
στου έως 31 'Οκτωβρίου 1982, πρέπει νά καθορισθούν έκ
νέου γιά τήν περίοδο άπό 1η Νοεμβρίου 1982 έως 31
'Ιανουαρίου 1983 ■ δτι ό καθορισμός αύτός πρέπει νά
πραγματοποιηθεί μέ βάση τήν τιμή άνασχέσεως καί τήν
εισφορά πού ίσχύουν γιά τά αύγά μέ κέλυφος γιά τήν
ίδια περίοδο ·

δτι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής 'Επιτροπής Διαχει
ρίσεως Κρέατος Πουλερικών καί Αύγών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ApSpo 1

Οι έπιβαρύνσεις κατά τήν εισαγωγή πού προβλέπονται
στό άρθρο 2 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2783/75 καί οί
τιμές άνασχέσεως πού προβλέπονται στό άρθρο 5 τοϋ έν
λόγω κανονισμού γιά τά προϊόντα πού άναφέρονται στό
άρθρο 1 τού ίδιου κανονισμού καθορίζονται στό παράρ
τημα.

Αρ9ρο 2

O παρών κανονισμος άρχίζει νά ισχύει τήν 1η Νοεμβρί
ου 1982.

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός δλα τά μέρη του και ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 21 'Οκτωβρίου 1982.
Γιά τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής 'Επιτροπής

(') ΕΕ άριθ. L 282 της 1 . 11 . 1975, σ. 104.
(2) ΕΕ άριθ. L 203 της 23. 7. 1981 , σ. 30.
(3) ΕΕ άριθ. L 212 τής 21 . 7. 1982, σ. 25.

(4) Βλέπε σ. 5 τής παρούσας 'Επίσημης 'Εφημερίδας.
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PARARTHMA

τοΰ κανονισμοΰ τής Επιτροπής τής 21ης 'Οκτωβρίου 1982 περί καθορισμοϋ τών τιμών άνασχέσεως καί
τών έπιβαρύνσεων κατά τήν εισαγωγή γιά τήν ώαλβουμίνη καί γαλακτοαλβουμίνη
Ποσό τών

Κλάση
τοϋ Koivoö

Περιγραφή έμπορευμάτων

Τιμή
άνασχέσεως

έπιβαρύνσεων

2

3

4

ECU/ 1 00 χγρ

ECU/ 1 00 χγρ

416,29

136,46

55,84

18,49

Δασμολογίου
1

35.02

κατά τήν
εισαγωγή

Άλβουμιναι, άλδουμινικά άλατα καί έτερα παράγωγα
τών άλβουμινών :
A. Άλβουμιναι :

II. Έτεραι (τών άκαταλλήλων ή καταστάντων άκα
ταλλήλων διά τήν διατροφήν τών άνΟρώπων):
α) Ώαλβουμιναι καί γαλακτοαλβουμΐναι :

1 . Άπεξηραμμέναι (είς φύλλα, νιφάδας, κρυ
στάλλους, κόνιν κλπ.)
2. Λοιπά

Αριθ. L 297/ 14
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2824/82 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 20ής 'Οκτωβρίου 1982

περί τοΟ καθεστώτος εισαγωγής στη Γαλλία όρισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας ύπόψη :

τη συνθήκη περί Ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριΟ. 3061 /79 τοϋ Συμβουλίου τής
20ής Δεκεμβρίου 1979 περί τοϋ κοινοΟ καθεστώτος εισα
γωγών όρισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
καταγωγής Κίνας ('), όπως τροποποιήθηκε άπό τόν
κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2007/82 (2), καί ιδίως τό άρθρο
11 παράγραφοι 4 καί 5,
'Εκτιμώντας :

ότι στό άρθρο 11 τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) άριθ. 3061 /79
καθορίζονται οί δροι θεσπίσεως ποσοτικών περιορι
σμών· ότι οί εισαγωγές στή Γαλλία όρισμένων κλω
στοϋφαντουργικών προϊόντων (τών κατηγοριών 82 καί
91 ), καταγωγής Κίνας, τά όποια περιλαμβάνονται στό
παράρτημα, έχουν ύπερβεΐ τό έπίπεδο πού προβλέπεται
στην παράγραφο 3 τοϋ έν λόγω άρθρου ■

ότι, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής παραγράφου 5 τοϋ
άρθρου 11 τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) άριθ. 3061 /79, έχουν
κοινοποιηθεί στήν Κίνα αιτήσεις διαβουλεύσεων · ότι,
έν άναμονή τών άποτελεσμάτων τών διαβουλεύσεων πού
έχουν άρχίσει, τά έν λόγω προϊόντα ύπόκεινται προσω
ρινά σέ ποσοτικά όρια ·
ότι τά έν λόγω προϊόντα, τά όποια έχουν έξαχθεΐ άπό
τήν Κίνα μεταξύ τής 1ης 'Ιανουαρίου 1982 καί τής ήμερο
μηνίας ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος κανονισμοϋ,
πρέπει νά άφαιρεθοϋν άπό τά καθορισθέντα ποσοτικά
όρια ·

Αρθρο 1
H εισαγωγή στή Γαλλία των προϊόντων καταγωγής
Κίνας, τών κατηγοριών πού περιλαμβάνονται στό
παράρτημα, ύπόκειται στούς ποσοτικούς περιορισμούς
πού περιλαμβάνονται στό παράρτημα αύτό, ύπό τήν
έπιφύλαξη τών διατάξεων τοϋ άρθρου 2.
"ApSpo 2

1 . H θεση σέ ελεύθερη κυκλοφορία τών προϊόντων τά
όποια προβλέπονται στό άρθρο 1 , πού έχουν άποσταλεΐ
άπό τήν Κίνα στή Γαλλία πρίν άπό τήν ήμερομηνία
ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος κανονισμού καί τά όποια
δέν έχουν άκόμα τεθεί σέ έλεύθερη κυκλοφορία, πραγ
ματοποιείται ύπό τήν επιφύλαξη τής προσκομίσεως
πιστοποιητικού φορτώσεως πού άποδεικνύει ότι ή

άποστολή αύτή έγινε πράγματι πρίν άπό τήν ήμερομηνία
αύτή.

2. "Ολες οΐ ποσότητες τών προϊόντων, πού άποστέλλο
νται άπό τήν Κίνα άπό 1ης 'Ιανουαρίου 1982 καί τίθε
νται σέ έλεύθερη κυκλοφορία, άφαιροϋνται άπό τό
καθορισθέν ποσοτικό όριο. 'Εντούτοις, τό προσωρινό
αύτό ποσοτικό όριο δέν έμποδίζει τήν εισαγωγή τών
καλυπτομένων προϊόντων, τά όποια όμως έχουν
άποσταλεΐ άπό τήν Κίνα πρίν άπό τήν ήμερομηνία ένάρ
ξεως ισχύος τοϋ παρόντος κανονισμοϋ.
Άρθρο 3

O παρών κανονισμος άρχίζει νά ισχύει τήν έπόμενη
ημέρα τής δημοσιεύσεώς του στήν 'Επίσημη Εφημερίδα
τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ότι τά ποσοτικά αύτά όρια δέν έμποδίζουν τήν εισαγωγή
τών προϊόντων πού καλύπτονται άπό τά όρια αύτά καί
τά όποια άποστέλλονται άπό τήν Κίνα πρίν άπό τήν
ήμερομηνία ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος κανονισμοϋ,

'Εφαρμόζεται μέχρι τήν έναρξη ισχύος ένός κανονισμοϋ
πού θά καθορίζει όριστικά τούς ποσοτικούς περιορι
σμούς καί πού θά έκδοθει μετά τίς διαβουλεύσεις πού
έχουν άρχίσει.

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

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 20 'Οκτωβρίου 1982.

Γιά τήν Επιτροπή
Wilhelm HAFERKAMP

Ά ντιπρόεδρος

(') ΕΕ άριθ. L 345 της 31 . 12 . 1979, σ. 1 .
(2) ΕΕ άριθ. L 216 τής 24. 7 . 1982, σ. 1 .
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Άριβ. L 297/ 15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατη
γορία

82

Κλάση

Κώδικας

τοΟ Κοινοϋ

ΝΙΜΕΧΕ

Δασμολογίου

( 1982)

Περιγραφή έμπορευμάτων

"Ετοιμα ένδύματα έσωτερικά (έσώ
ρουχα) πλεκτά, μή έλαστικά ουδέ συν
δεδυασμένα μετά καουτσούκ :

60.04

B IV α)
y)

Μονάδες

Ποσοτικά δρια άπό
1ης Ιανουαρίου Εως
31 Δεκεμβρίου 1982

F

τόνοι

18

F

τόνοι

162

Τρίτες

Κράτη

χώρες

μέλη

Κίνα

Κίνα

B. Έτερα :
60.04-38, 60

91

"Ετοιμα ένδύματα έσωτερικά (έσώ
ρουχα), έτερα των διά βρέφη, πλε
κτά, μή έλαστικά ούδέ συνδεδυα
σμένα μετά καουτσούκ, έξ έρίου,
τριχών έκλεκτής ποιότητος ή έκ
τεχνητών ύφαντικών ινών
Καλύμματα έμπορευμάτων, όχημά
των, κλπ. Ιστία έν γένει, έξωτερικά
προπετάσματα διά θυρώματα κατα
στημάτων κλπ., σκηναί καί εϊδη κατα

62.04
A 11
B 11

62.04-23 , 73

σκηνώσεως :
Σκηναί
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2825/82 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982
περί τροποποιήσεως τοΰ κανονισμοΰ (ΕΟΚ) άριθ. 1726/70 περί τών λεπτομερειών
χορηγήσεως πριμοδοτήσεως γιά τόν καπνό σέ φύλλα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

γιά τόν καπνό τής εσοδείας 1981 · ότι ή κατάσταση αύτή
δέν θά ύποστεΐ σημαντική τροποποίηση γιά τήν έσοδεία

"Εχοντας ύπόψη :

1982 ·

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τήν πράξη προσχωρήσεως τής Ελλάδας καί ίδίως τό
άρθρο 73,
τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 727/70 τοϋ Συμβουλίου τής
21ης 'Απριλίου 1970 περί κοινής όργανώσεως άγοράς
στόν τομέα τοϋ άκατέργαστου καπνοϋ ('), δπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ.
1461 /82 (2), καί ίδίως τό άρθρο 3 παράγραφος 3,

δτι είναι άναγκαΐο νά έπιτραπεϊ στούς άγοραστές
καπνοΟ τής συγκομιδής 1982, ό όποιος καλλιεργείται καί
ύπόκειται στίς ένέργειες τής πρώτης έπεξεργασίας καί
συσκευασίας στήν 'Ελλάδα, νά καταβάλλουν στούς
καλλιεργητές τιμή πού προσεγγίζει τήν τιμή στόχου·
δτι, ύπό τούς δρους αύτούς, πρέπει νά παραταθεί γιά τόν
καπνό συγκομιδής 1982, ως τίς 31 Δεκεμβρίου 1983, ή
ήμερομηνία γιά τήν ύποβολή τής αιτήσεως τής προκατα
βολής ·

δτι πρέπει, κατά συνέπεια, νά καταργηθεί ό κανονισμός
(ΕΟΚ) άριθ. 1388/81 ■
δτι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής 'Επιτροπής Διαχει

Εκτιμώντας :

δτι ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1726/70 τής Επιτροπής (3),
δπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό
(ΕΟΚ) άριθ. 3477/81 (4), έξαρτά τήν παροχή προκαταβο
λής έπί τής πριμοδοτήσεως άπό τή σύναψη συμβάσεως
καλλιεργείας ή άπό τήν ύπογραφή δηλώσεως καλλιέρ

ρίσεως 'Ακατέργαστου ΚαπνοΟ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

γειας ·

δτι ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1388/81 τής 'Επιτροπής (5)
προβλέπει δτι, κατά παρέκκλιση άπό τίς διατάξεις τοϋ
κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1726/70, ή προκαταβολή έπί

τής πριμοδοτήσεως γιά τόν καπνό τών συγκομιδών 1981
καί 1982 πού καλλιεργείται στήν Ελλάδα καί ύποβάλλε
ται στή χώρα αύτή σέ πρώτη έπεξεργασία καί συσκευα
σία άκόμη καί σέ περίπτωση έλλείψεως συμβάσεως
καλλιεργείας ή δηλώσεως καλλιεργείας · δτι ή προκατα
βολή έπί τής πριμοδοτήσεως δύναται νά ζητηθεί ως τίς
31 Δεκεμβρίου 1982 ·

δτι ή διάθεση τοϋ καπνοΟ στό έμπόριο πραγματοποιεί
ται κατά τό έτος πού άκολουθεΐ έκεϊνο τής συγκομιδής
τοϋ καπνοϋ · δτι, ύπό τούς δρους αύτούς, ό καπνός
συγκομιδής 1982 θά διατεθεί στό έμπόριο κατά τή διάρ
κεια τοϋ έτους 1983 ·
δτι διαπιστώθηκε δτι, λόγω τής ύφισταμένης καταστά
σεως στήν Ελλάδα πρίν άπό τήν προσχώρηση, περιορι
σμένος άριθμός συμβάσεων καλλιεργείας ή δηλώσεων
καλλιεργείας έχει καταγραφεί στό Κράτος μέλος αύτό
(')
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.

L
L
L
L
L

94 της 28. 4. 1970, σ. 1 .
164 τΐ\ς 14. 6. 1982, σ. 27.
191 της 27. 8. 1970, σ. 1 .
363 τής 31 . 12. 1980, σ. 81
140 της 26. 5 . 1981 , σ. 5.

Αρθρο 1

Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 τοϋ κανονισμοΰ (ΕΟΚ) άριθ.
1726/70 παρεμβάλλεται μετά τό πρώτο έδάφιο, τό
άκόλουθο έδάφιο :
« Κατά παρέκκλιση άπό τήν πρώτη περίπτωση τοϋ
προηγούμενου έδαφίου, μπορεί νά ζητηθεί προκατα
βολή έπί τής πριμοδοτήσεως ώς τίς 31 Δεκεμβρίου
1982 γιά τόν καπνό τών συγκομιδών 1981 καί ώς τίς
31 Δεκεμβρίου 1983 γιά τόν καπνό τών συγκομιδών
1982 πού καλλιεργείται στήν Ελλάδα καί ύποβάλλε
ται στή χώρα αύτή σέ πρώτη έπεξεργασία καί
συσκευασία, άκόμη καί σέ περίπτωση έλλείψεως
συμβάσεως καλλιεργείας ή δηλώσεως καλλιεργείας,
δπως άναφέρεται στό άρθρο 2β.»
*Άρθρο 2

O κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1388/81 καταργείται.
Αρθρο 3

O πάρων κανονισμος άρχιζει νά ισχύει τήν ήμέρα τής
δημοσιεύσεώς του στήν Επίσημη Εφημερίδα τών Εύρω
παϊκών Κοινοτήτων.
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Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 22 'Οκτωβρίου 1982.
Γιά τήν 'Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος της 'Επιτροπής

'Αριθ. L 297/ 18
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2826/82 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982
περί προβλέψεως χορηγήσεως ένισχύσεως πού προκαθορίζεται κατ' άποκοπή στην ιδιωτική

άποθεματοποίηση όπισθίων τεταρτημορίων στόν τομέα του βοείου κρέατος καί περί
δευτέρας τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1091 /80
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 805/68 τοϋ Συμβουλίου τής
27ης 'Ιουνίου 1968 περί κοινής όργανώσεως αγοράς στόν
τομέα τοϋ βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία άπό τήν πράξη προσχωρήσεως τής Ελλάδας,
καί ιδίως τό άρθρο 6 παράγραφος 5 ύπό β καί τό άρθρο
8 παράγραφος 2,
'Εκτιμώντας :

ότι, στήν παρούσα κατάσταση τής άγοράς πού χαρακτη
ρίζεται άπό διαφοροποιημένη έξέλιξη τών τιμών στά
διάφορα Κράτη μέλη, καί ιδίως άπό τίς έποχιακές δυσχέ
ρειες τής άγοράς τών όπισθίων τεταρτημορίων, πρέπει νά
χορηγηθεί ένίσχυση στήν ιδιωτική άποθεματοποίηση
τών όπισθίων τεταρτημορίων άπό χονδρά βοοειδή ·
ότι πρέπει νά ύπάρξει συμμόρφωση μέ τίς διατάξεις τοϋ
κανονισμού ( ΕΟΚ) άριθ. 1091 /80 τής 'Επιτροπής (2),
όπως τροποποιήθηκε άπό τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ.
2629/80 (3), όσον άφορα τή χορήγηση ένισχύσεως στήν
ιδιωτική άποθεματοποίηση βοείου κρέατος·
ότι πρέπει νά άποφασισθει ότι τά ζώα, άπό τά όποια
προέρχονται τά οπίσθια τεταρτημόρια, σφάζονται
άποκλειστικά στά σφαγεία πού έχουν έγκριθεΐ καί ελέγ

χονται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής οδηγίας 64/
433 / ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία άπό τήν οδηγία 81 /476/ΕΟΚ (5) ■
ότι τό άρθρο 3 τοϋ κανονισμού ( ΕΟΚ) άριθ. 989/68 τοϋ
Συμβουλίου (6), όπως τροποποιήθηκε άπό τόν κανονισμό
( ΕΟΚ) άριθ. 428/77 (7), προβλέπει ότι ή μείωση ή ή
παράταση τής διάρκειας τής άποθεματοποιήσεως μπορεί
νά άποφασισθει άν τό άπαιτεϊ ή κατάσταση τής άγοράς ·
ότι, ώς έκ τούτου, πρέπει νά καθορισθούν, έκτός άπό τά
ποσά τής ένισχύσεως πού χορηγείται γιά καθορισμένη
περίοδο άποθεματοποιήσεως, ποσά πού πρέπει νά
προστίθενται ή νά άφαιροϋνται γιά τίς περιπτώσεις
παρατάσεως ή μειώσεως τής διάρκειας αύτής·
ότι, γιά νά άποφευχθεΐ ή χρηματοδότηση τής κανονικής
ιδιωτικής άποθεματοποιήσεως, είναι έπιθυμητός ό καθο
ρισμός ύψηλών έλάχιστων ποσοτήτων ·
C)
( 2)
(3)
(4)
( 5)
(«)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

άριθ.
άριθ .
άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ .

L 148 τής 28. 6. 1968, σ. 24.
L 114 τής 3 . 5 . 1980, σ. 18 .
L 270 τής 15 . 10. 1980, σ. 9.
121 τής 29. 7 . 1964, σ. 2012/64.
L 186 τής 8 . 7 . 1981 , σ. 1 .
L 169 τής 18 . 7 . 1968, σ. 10.
L 61 τής 5 . 3 . 1977 , σ. 17 .

ότι πρεπει νά προβλεφθεί ή δυνατότητα μειώσεως της
διάρκειας άποθεματοποιήσεως στήν περίπτωση πού τά
κρέατα πού εξέρχονται άπό τά άποθέματα προορίζονται
γιά έξαγωγή · ότι πρέπει νά προσκομίζεται ή άπόδειξη
ότι εγινε έξαγωγή τοϋ κρέατος, όπως γίνεται καί στήν
περίπτωση τών επιστροφών, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις
τοϋ κανονισμού ( ΕΟΚ) άριθ. 2730/79 τής Επιτροπής (8),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό
(ΕΟΚ) άριθ. 202/82 (9) ■

ότι ή πείρα πού έχει άποκτηθεΐ στά διάφορα καθεστώτα
ιδιωτικής άποθεματοποιήσεως τών γεωργικών προϊό
ντων δείχνει ότι πρέπει νά διευκρινισθεί άν έφαρμόζεται
o κανονισμός ( ΕΟΚ, Εύρατόμ) άριθ. 1182/71 τοϋ
Συμβουλίου ( 10) γιά τόν καθορισμό τών προθεσμιών, τών
ήμερομηνιών καί τών διοριών πού άναφέρονται στά
καθεστώτα αύτά καί νά όριστοϋν μέ άκρίβεια οί ήμερο
μηνίες τής άρχής καί τοϋ τέλους τής συμβατικής άποθε
ματοποιήσεως ·
ότι τά άρθρο 3 παράγραφος 4 τοϋ κανονισμού ( ΕΟΚ,
Εύρατόμ) άριθ. 1182/71 προβλέπει ότι όταν ή τελευταία
ήμέρα τής προθεσμίας είναι άργία, Κυριακή ή Σάββατο,
ή προθεσμία λήγει στό τέλος τής έπόμενης έργάσιμης
ημέρας· ότι ή έφαρμογή τής διατάξεως αύτής στίς
συμβάσεις αποθεματοποιήσεως μπορεί νά μή συμφέρει
τούς έπιχειρηματίες καί μπορεί, άντιθέτως, νά προκα
λέσει άνιση μεταχείριση τοϋ ενός σέ σχέση μέ τόν
άλλον · ότι, έπομένως, κρίνεται σκόπιμο νά γίνει παρέκ
κλιση άπό τό έν λόγω άρθρο όσον άφορα τόν καθορι
σμό τής τελευταίας ήμέρας άποθεματοποιήσεως ·

ότι ή 'Επιτροπή Διαχειρίσεως Βοείου Κρέατος δέν διατύ
πωσε γνώμη έντός τής προθεσμίας πού έταξε ό πρόεδρος
της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο /

1 . Από τίς 25 'Οκτωβρίου καί έως τίς 10 Δεκεμβρίου
1982 μποροϋν νά ύποβληθοϋν αιτήσεις γιά τή χορήγηση
ένισχύσεως γιά τήν ιδιωτική άποθεματοποίηση μιας
εμφανίσεως όπισθίων τεταρτημορίων πού προέρχονται
άπό χονρδά βοοειδή, όπως αύτά καθορίζονται στό
άρθρο 2 παράγραφος 2 ύπό α καί β.
(8 ) ΕΕ άριθ. L 317 τής 12 . 12 . 1979, σ. 1 .
(9) ΕΕ άριθ. L 21 τής 29. 1 . 1982, σ. 23 .
( ι0) ΕΕ άριθ. L 124 τής 8 . 6. 1971 , σ. 1 .
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Τό ΰψος τών ένισχύσεων αύτών, άνά τονο προϊόντων
μετά τών όστών, καθορίζεται στό παράρτημα γιά κάθε

έμφάνιση, σύμφωνα μέ τό άρθρο 6 παράγραφος 1 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) άριθ. 1091 /80.
"Αν οί ποσότητες γιά τίς όποιες αιτούνται συμβάσεις ή
άν ή κατάσταση της άγοράς τό καθιστά άναγκαΐο, ή
τελική ημερομηνία της περιόδου ύποβολης τών αιτήσεων
μπορεί νά τροποποιηθεί.

2. Τό ποσό της ενισχύσεως προσαρμόζεται σέ περί
πτωση παρατάσεως ή τροποποιήσεως της διάρκειας
άποθεματοποιήσεως. Τό ποσό τοϋ συμπληρώματος άνά
μήνα ή οί μειώσεις άνά ημέρα γιά κάθε έμφάνιση, πού
άναφέρεται στό άρθρο 2 παράγραφος 2, καθορίζεται στό
παράρτημα.
3 . Μέ τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων τού παρόντος
κανονισμοί), έφαρμόζονται οί διατάξεις τού κανονισμού
( ΕΟΚ) άριθ. 1091 /80.

Άρθρο 2

1 . Μπορούν νά άποτελέσουν άντικείμενο της ιδιωτι
κής άποθεματοποιήσεως μόνο προϊόντα πού παράγονται
σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 3 παράγραφος ΙΑ
ύπό α εως ε της οδηγίας 64/433/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου.
2. Γιά τήν έφαρμογή τού παρόντος κανονισμού, ώς
«όπίσθια τεταρτημόρια» θεωρούνται :
α) τά όπίσθια μέρη τού ήμισφαγίου πού κόπτονται

σύμφωνα μέ τήν κοπή τήν καλουμένη «πιστολέτο» μέ
τουλάχιστον 5 πλευρές καί κατ' άνώτατο όριο 8
πλευρές, τοϋ όποιου τό μέσο βάρος είναι τουλάχι
στον ϊσο μέ 55 χιλιόγραμμα. Ή κοπή «πιστολέτο»
περιλαμβάνει τομή μέχρι τό ίσχυακό όστό καί εύθεία
τομή κατά μήκος τού φιλέτου πού τό χωρίζει άπό τή
θωρακική μοίρα. Ή θωρακική μοίρα δέν περιλαμβά
νεται στήν άποθεματοποίηση, ή
β) τά όπίσθια μέρη τού ήμισφαγίου πού κόπτονται
σύμφωνα μέ τήν κοπή τήν καλουμένη «εύθεία» μέ
τουλάχιστον 3 πλευρές καί κατ' άνώτατο όριο 5
πλευρές, τοϋ όποιου τό μέσο βάρος είναι τουλάχι
στον ϊσο μέ 55 .χιλιόγραμμα.
Αρθρο 3

1 . Ή ελάχιστη ποσότητα άνά σύμβαση είναι 20 τόνοι,
έκφραζόμενοι σέ μή άποστεωμένο κρέας.

2. Ή σύμβαση άφορα μόνο μή άποστεωμένα κρέατα
καί μία άπό τίς εμφανίσεις πού άναφέρονται στό άρθρο
2 παράγραφος 2.

3 . Οί έργασίες άποθεματοποιήσεως πρέπει νά συμπλη
ρώνονται έντός 28 ήμερων άπό τήν ήμερομηνία συνά
ψεως της συμβάσεως.
Αρθρο 4
1 . Ό συμβαλλόμενος μπορεί, πρίν άπο τήν είσοδο στά
άποθέματα, νά κόψει ή νά άποστεώσει τά προϊόντα πού
άναφέρονται στό άρθρο 2 παράγραφος 2, στό σύνολο
τους ή έν μέρει, ύπό τόν όρο ότι θά χρησιμοποιηθεί μόνο

ή ποσότητα γιά τήν όποία είχε συναφθεί ή σύμβαση καί
οτι θά άποθεματοποιηθεΐ όλο τό κρέας πού προκύπτει
άπό τίς έργασίες κοπής ή άποστεώσεως.
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2. "Αν ή ποσότητα πού τίθεται στά άποθέματα ώς εχει
ή, σέ περίπτωση κοπής ή άποστεώσεως, ή ποσότητα μη
άποστεωμένου κρέατος πού χρησιμοποιείται είναι μικρό
τερη άπό τήν ποσότητα γιά την όποία είχε συναφθεί
σύμβαση, καί :

α) μεγαλύτερη ή 'ίση πρός τό 90 % της ποσότητας αύτης,
τό ποσό της ενισχύσεως πού αναφέρεται στό άρθρο 1
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο μειώνεται άνάλογα ·
β) μικρότερη άπό τό 90% της ποσότητας αύτης, ή
ένίσχυση στήν άποθεματοποίηση δέν καταβάλλεται.
3.

Σε περίπτωση αποστεώσεως :
α) άν ή ποσότητα πού τίθεται στά άποθέματα είναι
μικρότερη ή ϊση πρός 69 χιλιόγραμμα άποστεωμένου
κρέατος γιά 100 χιλιόγραμμα χρησιμοποιούμενου μή
άποστεωμένου κρέατος, ή ένίσχυση στήν άποθεματο
ποίηση δέν καταβάλλεται ·
β) άν ή ποσότητα πού τίθεται στά άποθέματα είναι
μεγαλύτερη άπό 69 χιλιόγραμμα καί μικρότερη άπό
77 χιλιόγραμμα άποστεωμένου κρέατος γιά 100 χιλιό
γραμμα χρησιμοποιουμένου μή άποστεωμένου
κρέατος, τό ποσό της ένισχύσεως πού άναφέρεται
στό άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο μειώνεται
άνάλογα.

4.

Δέν χορηγείται καμία ένίσχυση :

α) γιά τήν ποσότητα πού τίθεται στά άποθέματα ώς εχει
ή, σέ περίπτωση κοπής ή άποστεώσεως, γιά τήν ποσό
τητα μή άποστεωμένου κρέατος πού ύπερβαίνει τήν
ποσότητα γιά τήν όποία είχε συναφθεί ή σύμβαση ·
β) σέ περίπτωση άποστεώσεως, γιά τήν ποσότητα πού
ύπερβαίνει τά 77 χιλιόγραμμα άποστεωμένου κρέα
τος γιά 100 χιλιόγραμμα χρησιμοποιουμένου μή
άποστεωμένου κρέατος.

"Αρθρο 5

1 . Ή διάρκεια της άποθεματοποιήσεως είναι 5 ή 6
μήνες, κατόπιν αιτήσεως τοϋ ένεργοϋντος τήν άποθεμα
τοποίηση, ή όποία ύποβάλλεται κατά τήν ύποβολή της
αιτήσεως πού άναφέρεται στό άρθρο 1 παράγραφος 1
πρώτο έδάφιο.
2. Τό δικαίωμα καταβολής της ένισχύσεως χορηγείται
μόνο άν τό σύνολο τοϋ κρέατος παραμείνει στό άπόθεμα
ολόκληρη τήν περίοδο άποθεματοποιήσεως.
3 . Κατά τή λήξη περιόδου άποθεματοποιήσεως 3
μηνών, ό συμβαλλόμενος μπορεί νά άποσύρει άπό τό
χώρο άποθηκεύσεως όλη ή μέρος της ύπό σύμβαση
ποσότητας κρέατος, άλλά τουλάχιστον 10 τόνους, ύπό
τόν όρο ότι έντός 28 ήμερων άπό τήν ήμέρα πού αύτή
έξέρχεται άπό τό χώρο άποθηκεύσεως :
— έγκαταλείπει τό έδαφος της Κοινότητας ύπό τήν
έννοια τοϋ άρθρου 9 παράγραφος 2 τοϋ κανονισμού
( ΕΟΚ) άριθ. 2730/79,

— φθάνει στόν προορισμό της στίς περιπτώσεις τοϋ
άρθρου 5 παράγραφος 1 τοϋ κανονισμού ( ΕΟΚ ) άριθ.
2730/79, ή
— τοποθετείται σέ έγκεκριμένη άποθήκη άνεφοδιασμοϋ
σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 26 τοϋ κανονι
σμού ( ΕΟΚ ) άριθ. 2730/79.

'Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Στην περίπτωση αύτη τό ποσό της ενισχύσεως μειώνεται
σύμφωνα μέ τό άρθρο 1 παράγραφος 2, ή δέ πρώτη

ημέρα της έξόδου άπό τό απόθεμα δέν περιλαμβάνεται
στήν περίοδο της συμβατικής Αποθεματοποιήσεως.
Ό συμβαλλόμενος πληροφορεί τόν οργανισμό παρεμβά
σεως δύο τουλάχιστον εργάσιμες ήμερες πρίν άπό τή
διαδικασία έξόδου άπό τό χώρο άποθηκεύσεως Αναφέ
ροντας τίς ποσότητες πού σκοπεύει νά έξάγει.
4.

Γιά τήν έφαρμογή τών διατάξεων της παραγράφου

3 πρώτο έδάφιο προσκομίζεται ή άπόδειξη, όπως καί
στήν περίπτωση τών έπιστροφών.
Αρθρο 6

Τό ποσό της άσφαλείας καθορίζεται σε 110 ECU άνά
τόνο .

23 . 10. 82

« Αρθρο 8

1 . Οί προθεσμίες, ήμερομηνίες καί διορίες πού
Αναφέρονται στόν παρόντα κανονισμό καθορίζονται
σύμφωνα μέ τόν κανονισμό ( ΕΟΚ, Εύρατόμ) άριθ.
1 1 82/7 1 . 'Ωστόσο, τό άρθρο 3 παράγραφος 4 τοϋ έν
λόγω κανονισμού δέν εφαρμόζεται γιά τόν καθορι
σμό της διάρκειας της συμβατικής άποθεματοποιή
σεως, ή όποία άναφέρεται στό άρθρο 3 παράγραφος 1
ύπό γ.

2. Ή πρώτη ήμέρα της περιόδου άποθεματοποιή
σεως είναι ή έπομένη της ήμέρας λήξεως τών ένερ
γειών άποθεματοποιήσεως.

3 . Οί εργασίες έξόδου άπό τά άποθέματα μπορούν
νά άρχίσουν τήν έπομένη της τελευταίας ήμέρας τής
περιόδου της συμβατικής άποθεματοποιήσεως.»
Αρθρο 8

Άρθρο 7

Τό άρθρο 8 του κανονισμού ( ΕΟΚ.) αριθ. 1091 /80 άντι
καθίσταται άπό τό άκόλουθο κείμενο :

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

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 22 'Οκτωβρίου 1982.

Γm τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προϊόντα γιά τά όποια
χορηγείται ένίσχυση

Ποσά ενισχύσεως σέ ECU άνά τόνο
γιά περίοδο αποθεματοποιήσεως

Ποσά σέ ECU άνά τόνο

5 μηνών

6 μηνών

Προστιθέμενα
άνά μήνα

'Αφαιρούμενα
άνά μήνα

580

620

40

1,35

550

585

35

1,20

α ) 'Οπίσθια τεταρτημόρια πού
κόπτονται μέ 5 τουλάχιστον καί
8 κατ' ανώτατο οριο πλευρές,
καλούμενα «πιστολέτα», νωπά ή
διατηρημένα σέ ψύξη, των

όποιων τό μέσο βάρος είναι του
λάχιστον ϊσο πρός 55 χιλιό
γραμμα

β ) ΌπίσΟια τεταρτημόρια πού
κόπτονται μέ 3 τουλάχιστον καί
5 κατ' άνώτατο οριο πλευρές,
καλούμενα « εύδείας κοπής»,
νωπά ή διατηρημένα σέ ψύξη,
των όποιων τό μέσο βάρος είναι
τουλάχιστον ϊσο πρός 55 χιλιό
γραμμα

I
ι

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

23. 10. 82

Αριθ. L 297/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2827/82 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982

πού έξουσιοδοτεί τήν 'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας καί τό Μεγάλο Δουκάτο τοΟ
Λουξεμβούργου νά έπιτρέπουν ύπό όρισμένες προϋποθέσεις τή συμπληρωματική αύξηση τοδ
άλκοολικοΟ τίτλου όρισμένων οίνων καί όρισμένων προϊόντων προοριζομένων γιά τήν
παραγωγή οίνου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :
τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 337/79 τοϋ Συμβουλίου τής
5ης Φεβρουαρίου 1979 περί κοινής όργανώσεως τής
άμπελοοινικής άγοράς ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2144/82 (2), καί
Ιδίως τό άρθρο 32 παράγραφος 4 καί τό άρθρο 65,
τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 338/79 τοϋ Συμβουλίου τής
5ης Φεβρουαρίου 1979 περί θεσπίσεως ειδικών κανονι
σμών σχετικών μέ τούς οίνους ποιότητας πού παράγο
νται στίς καθορισμένες περιοχές (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2145/82 (4),
καί ίδίως τό άρθρο 8 παράγραφος 2 τρίτο έδάφιο,
Εκτιμώντας :
ότι, κατ' έφαρμογή τοϋ άρθρου 32 παράγραφος 1 τοϋ

κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 337/79, τά Κράτη μέλη δέν
δύνανται νά έπιτρέπουν παρά έντός όρισμένων όρίων
τήν αύξηση τοϋ κτηθέντος ή δυναμικού φυσικοϋ άλκοο
λικοϋ τίτλου ·

ότι λόγω τών έξαιρετικά δυσμενών κλιματικών
συνθηκών, κατά τή διάρκεια τοϋ 1982, σέ όρισμένα
τμήματα τής ζώνης A, χαρακτηριζόμενες άπό μή φυσιο
λογικές βροχοπτώσεις καί έλλειψη ήλιοφάνειας, τά δρια
πού έχουν καθορισθεί άπό τό άρθρο 32 παράγραφος 1
τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 337/79, γιά τήν αΰξηση τοϋ
φυσικοϋ άλκοολικοϋ τίτλου, δέν έπιτρέπουν στήν περί
πτωση τών σταφυλών πού προέρχονται άπό τήν ποικιλία
Elbling τήν παραγωγή οίνων τής ποιότητας πού άπαιτεϊ
συνήθως ή άγορά · ότι, λαμβανομένης ύπόψη αύτής τής
καταστάσεως είναι σκόπιμο νά έξουσιοδοτηθοϋν τά
ένδιαφερόμενα Κράτη μέλη νά έπιτρέψουν τή συμπληρω
ματική αύξηση τοϋ φυσικοϋ άλκοολικοϋ τίτλου στίς
περιοχές πού έπλήγησαν κατά τήν έννοια τοϋ άρθρου 32
παράγραφος 2 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 337/79 · ότι
πρέπει νά προβλεφθεί ότι τά Κράτη μέλη θά γνωστο
ποιούν στήν 'Επιτροπή όρισμένα δεδομένα, κατ' έφαρ
μογή ίδίως τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1594/70 τής
'Επιτροπής τής 5ης Αύγούστου 1970 (5) τροποποιήθηκε
τελευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 632/80 (6) *
ότι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής 'Επιτροπής Διαχει
ρίσεως Οίνων,
(■)
(2)
(3)
(<)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.

L
L
L
L
L

54 της 5. 3 . 1979, σ. 1 .
227 της 3. 8. 1982, σ. 1 .
54 της 5 . 3 . 1979, σ. 48.
227 της 3 . 8. 1982, σ. 6.
173 της 6. 8 . 1970, σ. 23 .

(6) ΕΕ άριθ. L 69 τfie 15 . 3 . 1980, σ. 33 .

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

H Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας καί τό
Μεγάλο Δουκάτο τοΟ Λουξεμβούργου έξουσιοδοτοϋνται
νά έπιτρέπουν, γιά τήν άμπελουργική περίοδο 1982/83,
τήν αΰξηση τών άλκοολικών τίτλων πού προβλέπονται
γιά τίς άμπελουργικές ζώνες A καί B στό άρθρο 32 παρά
γραφος 2 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 337/79 καί στό
άρθρο 8 παράγραφος 2 τρίτο έδάφιο τοϋ κανονισμού
(ΕΟΚ) άριθ. 338/79, γιά τά προϊόντα πού άπαριθμοϋνται
στήν παράγραφο 1 πρώτο έδάφιο τοϋ ίδιου άρθρου 32,
καί στήν παράγραφο 2 πρώτο έδάφιο τοϋ έν λόγω
άρθρου 8, τά όποια προέρχονται άπό σταφυλές :
a) οΐ όποιες προορίζονται γιά τήν παραγωγή έπιραπέ
ζιων οίνων καί v.q.p.r.d.
β) οΐ όποιες έχουν συγκομισθεί στήν καθορισμένη
περιοχή Mosel-Saar-Ruwer ή στήν άμπελουργική
περιοχή τοϋ Λουξεμβούργου ·
καί

γ) πού άνήκουν στήν ποικιλία Elbling.
"ApSpo 2

1 . Τά ένδιαφερόμενα Κράτη μέλη άνακοινώνουν στήν
'Επιτροπή, βάσει τών δηλώσεων πού προβλέπονται στό
άρθρο 36 παράγραφος 1 δεύτερο έδάφιο τοϋ κανονισμού
(ΕΟΚ) άριθ. 337/79, καί τό άργότερο μέχρι τίς 31 Μαΐου
1983, τίς ποσότητες τής ζάχαρης, τοϋ συμπυκνωμένου
γλεύκους σταφυλής καί τοϋ συμπυκνωμένου διορθωμέ
νου γλεύκους σταφυλής, πού χρησιμοποιούνται γιά τήν
αύξηση τοϋ φυσικοϋ άλκοολικοϋ τίτλου τών προϊόντων
πού άναφέρονται στό άρθρο 1 , κατανεμημένων κατά
γεωγραφικές ένότητες κατά τήν έννοια τού άρθρου 30
παράγραφος 1 δεύτερο έδάφιο ύπό α τοϋ κανονισμού
(ΕΟΚ) άριθ. 337/79.

2. Στίς άνακοινώσεις αύτές έμφαίνονται, κατ' έκτί
μηση, οί ποσότητες ζάχαρης, συμπυκνωμένου γλεύκους
σταφυλής καί διορθωμένου γλεύκους σταφυλής πού
χρησιμοποιούνται γιά τή συμπληρωματική αΰξηση τοϋ

άλκοολικοϋ τίτλου, κατά τήν έννοια τοϋ άρθρου 32
παράγραφος 2 τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) άριθ. 337/79.
ApSpo 3

O πάρων κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν έπομένη τής
δημοσιεύσεώς του στήν Επίσημη Εφημερίδα τ&ν Εύρω
παϊκών Κοινοτήτων.
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'Επίσημη 'Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 22 'Οκτωβρίου 1982.
Γιά την Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος της 'Επιτροπής

23 . 10. 82
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2828/82 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982

περί καταργήσεως τής έξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή άγγουριών καταγωγής
Ισπανίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1035/72 τοϋ Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής όργανώσεως άγοράς στόν
τομέα των όπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1738/82 (2),
καί ίδίως τό άρθρο 27 παράγραφος 2 έδάφιο δεύτερο,
Εκτιμώντας :
ότι ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριΟ. 2669/82 τής Επιτροπής
τής 5ης 'Οκτωβρίου 1982 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2779/82 (4), καθιέ

ρωσε έξισωτική εισφορά κατά τήν εισαγωγή άγγουριών
καταγωγής 'Ισπανίας·
ότι ή παρούσα έξέλιξη τών τιμών τών προϊόντων αύτών,
οί όποιες διαπιστώνονται στίς άντιπροσωπευτικές
άγορές πού άναφέρονται στόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριΟ.
21 18/74 (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν
κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 3011 /81 (6), καί οί όποιες κατα

γράφονται ή υπολογίζονται σύμφωνα μέ τίς διατάξεις
τοΟ άρθρου 5 τοϋ έν λόγω κανονισμού, έπιτρέπει νά
διαπιστωθεί ότι ή έφαρμογή τοΟ άρθρου 26 παράγραφος
1 έδάφιο πρώτο τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριΟ. 1035/72 θά
όδηγούσε στόν καθορισμό μιας έξισωτικής εισφοράς
'ίσης μέ μηδέν · ότι, ώς έκ τούτου, πληρούνται οί όροι
πού προβλέπονται στό άρθρο 26 παράγραφος 2 δεύτερο
έδάφιο δεύτερη παύλα τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ.
1035/72 γιά τήν κατάργηση τής έξισωτικής εισφοράς
κατά τήν εισαγωγή τών προϊόντων αύτών, καταγωγής,
'Ισπανίας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

"ApSpo 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2669/82 καταργείται.
"ApSpo 2

Ό παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει στίς 23 'Οκτω
βρίου 1982.

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 22 'Οκτωβρίου 1982.
Γιά τήν 'Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος της 'Επιτροπής

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.

L
L
L
L
L

118
190
283
293
220

της
της
τής
της
της

20. 5 . 1972, σ. 1 .
1 . 7. 1982, σ. 7.
6. 10. 1982, σ. 17.
19. 10. 1982, σ. 7.
10. 8. 1974, σ. 20.

(6) ΕΕ άριθ. L 301 της 22. 10. 1981 , σ. 18 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) àpift. 2829/82 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982

περί προσωρινής άναστολής τών άγορών βοείου κρέατος άπό τούς όργανισμούς παρεμβάσεως
σε όρισμένα Κράτη μέλη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Γαλλία · ότι πρέπει, ώς έκ τούτου, νά άνασταλοϋν

Έχοντας ύπόψη :

προσωρινά οι άγορές άπό τούς όργανισμούς παρεμβά
σεως γιά τίς έν λόγω ποιότητες ■

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 805/68 τοΟ Συμβουλίου τής
27ης 'Ιουνίου 1968 περί κοινής όργανώσεως άγοράς στόν
τομέα τοΟ βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία άπό τήν πράξη προσχωρήσεως τής 'Ελλάδος,
καί ίδίως τό άρθρο 6 παράγραφος 5 ύπό β,

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

'Εκτιμώντας :

ότι ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 1197/82 τοϋ Συμβου
λίου (2) προβλέπει στό άρθρο 3 παράγραφος 1 ότι οί
άγορές άπό τούς όργανισμούς παρεμβάσεως μιας ή
περισσότερων ποιοτήτων βοείου κρέατος νωπού ή διατη
ρημένου δι' άπλής ψύξεως δύνανται νά άνασταλούν σέ
ένα Κράτος μέλος ή σέ μιά περιοχή Κράτους μέλους,
άνάλογα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο
27 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 805/68, όταν ή τιμή
άγοράς τής ή τών έν λόγω ποιοτήτων καθορίζεται, κατά
τή διάρκεια μιας περιόδου τριών διαδοχικών έβδομάδων,
μεταξύ 100 καί 102% τής μέγιστης τιμής άγοράς πού
καθορίζεται γι' αύτήν ή αύτές τίς ποιότητες ·
ότι ή τιμή άγοράς όρισμένων ποιοτήτων καθορίζεται
μεταξύ 100 καί 102% τής μέγιστης τιμής άγοράς στή

Αρΰρο 1

Κατ' έφαρμογή τοϋ άρθρου 3 παράγραφος 1 ύπό α τοϋ
κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1197/82, οί άγορές άπό τούς
όργανισμούς παρεμβάσεως άναστέλλονται προσωρινά
άπό τίς 25 'Οκτωβρίου 1982 γιά τό άκόλουθο Κράτος
μέλος καί τήν άκόλουθη ποιότητα :
Γαλλία : jeunes bovins R.
"ApSpo 2

O πάρων κανονισμός άρχίζει νά ισχύει στίς 25 'Οκτω
βρίου 1982.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως πρός δλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 22 'Οκτωβρίου 1982.
Γιά τήν Έπιτροηή
Poul DALSAGER

Μέλος της 'Επιτροπής

(') ΕΕ άριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
(2) ΕΕ άριθ. L 140 tfjc 20. 5 . 1982, σ. 26.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2830/82 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982

περί καΦορισμοΟ τών εισφορών κατά τήν είσαγωγή γιά τή λευκή ζάχαρη καί τήν
άκατέργαστη ζάχαρη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

στοιχεία πού διαθέτει ή Επιτροπή, όδηγεΐ στήν τροπο
ποίηση των εισφορών πού ισχύουν σήμερα, σύμφωνα μέ
τό παράρτημα τοϋ παρόντος κανονισμού,

"Εχοντας ύπόψη :
τή συνθήκη περί Ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,
τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1785/81 τοϋ Συμβουλίου τής
30ής 'Ιουνίου 1981 περί κοινής όργανώσεως άγοράς στόν
τομέα τής ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 606/82 (2), καί ιδίως τό
άρθρο 16 παράγραφος 8,
Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές πού έφαρμόζονται κατά τήν είσαγωγή
τής λευκής ζάχαρης καί τής άκατέργαστης ζάχαρης
έχουν καθορισθεί άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ.
1716/82 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν
κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2805/82 (4) ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ApSpo 1

Οι εισφορες κατα τήν εισαγωγή πού άναφέρονται στό
άρθρο 16 παράγραφος 1 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ.
1785/81 γιά τήΫ άκατέργαστη ζάχαρη άντιπροσωπευ
τικοϋ ποιοτικού τύπου καί γιά τή λευκή ζάχαρη καθορί
ζονται στό παράρτημα.
ApSpo 2

ότι ή έφαρμογή των κανόνων καί των λεπτομερειών πού

O πάρων κανονισμός άρχίζει νά ισχύει στίς 23 'Οκτω

άναφέρονται στόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 1716/82 στά

βρίου 1982.

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός δλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 21 'Οκτωβρίου 1982.
Γιά τήν Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής 'Επιτροπής

(')
0
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

άριθ.
άριθ.
άριθ.
άριθ.

L
L
L
L

177 τής 1 . 7. 1981 , σ. 4.
74 τής 18. 3. 1982, σ. 1 .
189 τής 1 . 7. 1982, σ. 42.
295 τής 21 . 10. 1982, σ. 32.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τοϋ κανονισμοδ τής Επιτροπής τής 22ας 'Οκτωβρίου 1982 περι καθορισμοϋ τών είσφορών κατά τήν είσα
γωγή γιά τή λευκή ζάχαρη καί τήν άκατέργαστη ζάχαρη
(ECU/ΙΟΟχγρ)
Κλάση

Περιγραφή έμπορευμάτων

τοϋ Κοινοϋ

Δασμολογίου
17.01

Ποσό

εισφοράς

Σάκχαρις τεύτλων καί καλαμοσακχάρου εις στερεάν κατάστασιν :

A. Σάκχαρις λευκή. Σάκχαρις άρωματισμένη ή μετά προσθήκης χρω
στικων ουσιών

B. Σάκχαρις άκατέργαστος

42,99

38,06 (')

(') Τό ποσό αυτό έφαρμόζεται στήν ακατέργαστη ζάχαρη με άπόδοση 92%. "Αν ή άπόδοση τής εισαγόμε

νης άκατέργαστης ζάχαρης άποκλίνει κατά 92%, τό ποσό τής εισφοράς πού έφαρμόζεται ύπολογίζεται
σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τοϋ κανονισμού ( ΕΟΚ) άριθ. 837/68 .
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(Πράξεις, γιά τήν ισχύ τών όποιων δέν άπαιτεϊται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τί|ς 18ης 'Οκτωβρίου 1982

γιά τόν καθορισμό των βασικών κανόνων πού είναι άναγκαϊοι γιά τόν έλεγχο τής
μετανάστευσης των συστατικών των ύλικών καί άντικειμένων άπό πλαστική δλη πού
προορίζονται νά έρθουν σέ έπαφή μέ τρόφιμα
(82/71 1 /ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τήν όδηγία 76/893/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου τής 23ης Νοεμ
βρίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών τών
Κρατών μελών σχετικά μέ τά ύλικά καί τά άντικείμενα
πού προορίζονται νά έρθουν σέ έπαφή μέ τά τρόφιμα ('),
καί ίδίως τό άρθρο 3,
τήν πρόταση τής 'Επιτροπής,

τή γνώμη τοϋ Εύρωπαϊκοϋ Κοινοβουλίου (2),

τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Επι
τροπής (3),
Εκτιμώντας :

ότι στό άρθρο 2 τής όδηγιας 76/893/ΕΟΚ προβλεπεται,
ίδίως, ότι τά ύλικά καί άντικείμενα δέν πρέπει νά έκχω
ροϋν στά τρόφιμα συστατικά σέ ποσότητα πού μπορεί
νά θέσει σέ κίνδυνο τήν άνθρώπινη ύγεία καί νά έπιφέ
ρει άπαράδεκτη τροποποίηση στή σύσταση τών
τροφίμων ·

ότι, στήν περίπτωση τών πλαστικών ύλών, τό κατάλληλο
μέσο γιά νά έπιτευχθεϊ ό στόχος αύτός είναι μιά ειδική
όδηγία, κατά τήν έννοια τοϋ άρθρου 3 τής όδηγίας
76/893/ΕΟΚ, οί γενικοί κανόνες τής όποιας μποροϋν νά
έφαρμοστοϋν καί στή συγκεκριμένη περίπτωση ■
C ) ΕΕ άριθ. L 340 τής 9. 12. 1976, σ. 19.
O ΕΕ άριΟ. C 140 τής 5 . 6. 1979, σ. 173 .
(3) ΕΕ άριθ. C 227 τής 10. 9. 1979, σ. 31 .

ότι, λόγω τοϋ πολύπλοκου χαρακτήρα τοϋ προβλήματος,
πρέπει νά περιοριστεί κανένας, σέ πρώτη φάση, στούς
βασικούς κανόνες έλέγχου τής μετανάστευσης τών
συστατικών καί ότι, άργότερα, όδηγίες πού πρέπει νά
έκδοθοϋν, σύμφωνα μέ τή διαδικασία τοϋ άρθρου 10 τής
οδηγίας 76/893/ΕΟΚ, θά καθορίσουν τίς άναγκαΐες
μεθόδους ανάλυσης γιά τόν έλεγχο τής έν λόγω μετανά
στευσης ·

ότι ή παρούσα όδηγία δέν άφορα όλες τίς μορφές τών
ύλικών καί άντικειμένων άπό πλαστική ΰλη καί ότι
πρέπει, επομένως, νά έπιτραπεΐ στά Κράτη μέλη, άφενός,
νά μήν επιβάλλουν τίς ένδείξεις έπισήμανσης πού καθο
ρίζονται στό άρθρο 7 τής όδηγίας 76/893/ΕΟΚ,
σύμφωνα μέ τίς παραγράφους 4 καί 5 τοϋ άρθρου αύτοϋ
καί, άφετέρου, νά άπαγορεύουν τήν έμπορία ύλικών καί
άντικειμένων πού, ένώ είναι σύμφωνα μέ τούς κανόνες
πού καθορίζει ή έν λόγω όδηγία, δέν άνταποκρίνονται
στίς έθνικές προδιαγραφές στίς σχετικές μέ τούς τυχόν
άλλους κανόνες πού προβλέπει τό άρθρο 3 ή, έλλείψει
αύτών, τό άρθρο 2 τής έν λόγω όδηγίας ·
ότι, λαμβάνοντας ύπόψη τίς δυσχέρειες πού παρουσιάζει
ή άνάλυση, οί όποιες συνδέονται μέ τόν καθορισμό τοϋ
ρυθμοϋ μετανάστευσης στά τρόφιμα, πρέπει νά έπιλε
γοϋν συμβατικές δοκιμές (ύγρό κατάλληλο γιά προσο
μοίωση τής προσβολής τών τροφίμων καί τυπικές συνθή
κες δοκιμής), οί όποιες νά μποροϋν νά άναπαράγουν,
στά όρια τοϋ δυνατοϋ, τά φαινόμενα μετανάστευσης πού
μπορεί νά συνεπάγεται ή έπαφή τοϋ άντικειμένου μέ τά
τρόφιμα ·
ότι, έάν στή συνέχεια άποδειχτεΐ ότι άπό τίς έν λόγω
δοκιμές δέν διαπιστώνεται ή πραγματική κατάσταση,
πρέπει νά μποροϋν τά Κράτη μέλη νά τίς τροποποιήσουν
προσωρινά, περιμένοντας μιά κοινοτική άπόφαση ·
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ότι ή κατάσταση στήν όποια βρίσκονται σήμερα οι
τεχνικές άνάλυσης δέν έπιτρέπει νά καθοριστούν όλες οί
συνθήκες ύπό τίς όποιες πρέπει νά πραγματοποιούνται
οί συμβατικές δοκιμές μετανάστευσης γιά τήν περί

πτωση ύλικών καί άντικειμένων πού άποτελοϋνται άπό
δύο ή περισσότερα στρώματα, άπό τά όποια τό ένα
τουλάχιστον δέν είναι άποκλειστικά άπό πλαστική ύλη ·
ότι πρέπει, έπομένως, νά άποφασιστεΐ άργότερα έάν ή
παρούσα όδηγία θά ισχύει γι' αύτά τά ύλικά καί άντικεί

iii) τά χαρτιά καί χαρτόνια, αλλοιωμένα ή μή λόγω τής
προσθήκης πλαστικής ύλης
ίν) οΐ έπικαλύψεις έπιφανειών πού λαμβάνονται άπό :
— κηρούς άπό παραφίνη, περιλαμβανομένων καί
των κηρών άπό συνθετική παραφίνη ή/καί μικρο
κρυσταλλικούς κηρούς,
— μείγματα των κηρών πού άναφέρονται στήν

πρώτη περίπτωση, μεταξύ τους ή/καί μέ
πλαστικές υλες.

μενα ·

ότι ή προσαρμογή τής παρούσας όδηγίας στήν τεχνική
πρόοδο άποτελεΐ μέτρο έφαρμογής καί ότι ή θέσπιση
του πρέπει νά άνατεθεΐ στήν 'Επιτροπή ώστε νά άπλοποι
ηθεΐ καί νά έπισπευσθεΐ ή διαδικασία
ότι, σέ όλες τίς περιπτώσεις πού τό Συμβούλιο μεταβιβά
ζει στήν 'Επιτροπή άρμοδιότητες γιά τήν έκτέλεση τών
διατάξεων πού άφοροϋν τόν τομέα τών ύλικών καί άντι
κειμένων άπό πλαστική ύλη πού προορίζονται νά έρθουν
σέ έπαφή μέ τρόφιμα, πρέπει νά προβλέπεται διαδικασία
πού νά θεσπίζει στενή συνεργασία άνάμεσα στά Κράτη
μέλη καί τήν 'Επιτροπή, στά πλαίσια τής Μόνιμης
'Επιτροπής Τροφίμων ή όποία έχει συσταθεί μέ τήν

Αριθ. L 297/27

4. Ή παρούσα όδηγία δέν έφαρμόζεται στά ύλικά καί
Αντικείμενα πού άποτελοϋνται άπό δύο ή περισσότερα
στρώματα, άπό τά όποια ένα τουλάχιστον δέν έχει παρα
σκευασθεί άποκλειστικά άπό πλαστική ύλη, άκόμα καί
άν τό στρώμα πού προορίζεται νά έρθει σέ άμεση έπαφή
μέ τά τρόφιμα έχει παρασκευαστεί άποκλειστικά άπό
πλαστική ύλη.

'Αργότερα 0ά ληφθεί άπόφαση γιά τήν έφαρμογή τής
παρούσας όδηγίας στά ύλικά καί άντικείμενα πού
άναφέρονται στό πρώτο έδάφιο, καθώς καί γιά τίς
προσαρμογές της παρούσας όδηγίας πού ένδεχομένως M
άπαιτηθοϋν.

άπόφαση 69/414/ΕΟΚ ('),
Αρθρο 2
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

1 . O ρυθμός μετανάστευσης τών συστατικών τών

Άρθρο 1

1 . Ή παρούσα όδηγία είναι ειδική όδηγία ύπό τήν
έννοια τού άρθρου 3 τής όδηγίας 76/893/ΕΟΚ.
2. Ή παρούσα όδηγία ισχύει γιά τά ύλικά καί άντικεί
μενα άπό πλαστική ύλη, δηλαδή καί άντικείμενα, καθώς
καί τά μέρη τους τά όποια :
α) έχουν παρασκευαστεί άποκλειστικά άπό πλαστική
ύλη,
β) άποτελοϋνται άπό δύο ή περισσότερα στρώματα άπό
τά όποια καθένα έχει παρασκευαστεί άποκλειστικά
άπό πλαστική ύλη καί τά όποια συνδέονται μεταξύ
τους μέ συγκολλητικό ύλικό ή μέ όποιοδήποτε άλλο
μέσο,

καί τά όποια, ώς τελικά προϊόντα, προορίζονται νά
έρθουν σέ έπαφή ή τίθενται σέ έπαφή, σύμφωνα μέ τόν
προορισμό τους, μέ τρόφιμα.
3. Κατά τήν έννοια τής παρούσας όδηγίας, ώς
«πλαστική ύλη» νοείται ή μακρομοριακή όργανική
ένωση άπό πολυμερισμό, πολυσυμπύκνωση, πολυπρο
σθήκη ή όποιαδήποτε παρεμφερή διεργασία μορίων μέ
κατώτερο μοριακό βάρος ή μέ χημική άλλοίωση τών
φυσικών μακρομορίων. Θεωρούνται, έπίσης, πλαστικές
ύλες οί σιλικόνες καί άλλες παρεμφερείς μακρομοριακές
ένώσεις. Μπορούν νά προστεθούν καί άλλες ούσίες ή
ύλες στή μακρομοριακή αύτή ένωση.
Δέν θεωροϋνται, ώστόσο, «πλαστική ύλη»:
i) οί άναγεννημένες μεμβράνες άπό κυτταρίνη, βερνι
κωμένες καί μή βερνικωμένες ·
ίΐ) τά έλαστομερή καί τά φυσικά καί συνθετικά καου
τσούκ ·

(') ΕΕ αριθ. L 291 Tf)c 19. 11 . 1969, σ. 9.

ύλικών καί άντικειμένων, πού άναφέρονται στό άρθρο 1 ,
στή μάζα ή στήν έπιφάνεια τών τροφίμων δέν πρέπει νά
ύπερβαίνει τά όρια πού θά καθοριστούν στόν (στούς)
κατάλογο(ους) τών ούσιών καί ύλών τών όποιων έπιτρέ
πεται ή χρησιμοποίηση μέ άποκλεισμό όλων τών άλλων.

2. 'Ελλείψει μεθόδων άνάλυσης πού νά έχουν θεσπιστεί
σύμφωνα μέ τό άρθρο 9 τής όδηγίας 76/893/ΕΟΚ καί νά
έπιτρέπουν τόν καθορισμό τού ρυθμού μετανάστευσης
στά τρόφιμα, ό ρυθμός αύτός καθορίζεται στούς προσο
μοιωτές πού άναφέρονται στό κεφάλαιο I τού παραρτή
ματος.

3 . 'Ύστερα άπό πρόταση τής 'Επιτροπής, τό Συμβούλιο,
άποφασίζοντας σύμφωνα μέ τή διαδικασία τού άρθρου
100 τής συνθήκης, καταρτίζει τόν κατάλογο τών ούσιών
καί ύλών τών όποιων επιτρέπεται ή χρησιμοποίηση μέ
άποκλεισμό όλων τών άλλων, καθώς καί τόν κατάλογο
τών προσομοιωτών πού πρέπει νά χρησιμοποιηθούν γιά
καθένα άπό τά τρόφιμα ή όμάδα τροφίμων καθώς καί τή
συγκέντρωσή τους.
Αρθρο 3

1 . Ό έλεγχος ένός όρίου μετανάστευσης στούς προσο
μοιωτές πραγματοποιείται μέ τή βοήθεια συμβατικών
δοκιμών μετανάστευσης, τών όποιων οί βασικοί κανόνες
άναφέρονται στό παράρτημα.
2, α) Ώστόσο, άν ένα Κράτος μέλος διαπιστώσει, μέ
βάση έμπεριστατωμένη αιτιολόγηση έξαιτίας τής
εμφάνισης, μετά τή θέσπιση τής παρούσας
όδηγίας, νέων δεδομένων ή νέας έκτίμησης τών
δεδομένων πού ύπήρχαν, ότι γιά ένα ύλικό ή άντι
κείμενο άπό πλαστική ύλη οί βασικοί κανόνες γιά
τίς δοκιμές μετανάστευσης, πού προβλέπονται στό
παράρτημα, δέν είναι ένδεδειγμένοι, είτε γιά τεχνι
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κούς λόγους εϊτε γιατί οι πραγματικές συνθήκες
χρήσης διαφέρουν ούσιωδώς άπό τίς συνθήκες

δοκιμής πού καθορίζονται στόν πίνακα τοΟ
παραρτήματος, αύτό τό Κράτος μέλος μπορεί νά
άναστείλει προσωρινά, στήν έπικράτειά του, καί
άποκλειστικά γιά τή συγκεκριμένη περίπτωση, τήν
έφαρμογή των βασικών κανόνων πού άναφέρονται
στό παράρτημα καί νά έπιτρέψει τήν έφαρμογή
βασικών κανόνων πού είναι περισσότερο ένδεδειγ
μένοι. Παράλληλα, ένημερώνει άμέσως τά
ύπόλοιπα Κράτη μέλη καί τήν 'Επιτροπή, άναφέ
ροντας τούς λόγους γιά τούς όποιους ελαβε αυτή
τήν άπόφαση.
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τηση μέ τήν έξέλιξη των έπιστημονικών καί τεχνικών
γνώσεων, θεσπίζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία τοϋ
άρθρου 10 της οδηγίας 76/893/ΕΟΚ.
Αρθρο 5

Ή παρούσα οδηγία δέν έπηρεάζει τίς έθνικές διατάξεις
σχετικά μέ άλλους κανόνες πού προβλέπονται στό άρθρο
3 της όδηγίας 76/893/ΕΟΚ ούτε τίς δυνατότητες πού
παρέχονται στά Κράτη μέλη τοΟ άρθρου 7 παράγραφοι 4
καί 5 της έν λόγω όδηγίας.

β) Ή 'Επιτροπή έξετάζει, τό ταχύτερο δυνατό, τούς
λόγους πού έπικαλεΐται τό ένδιαφερόμενο Κράτος
μέλος καί ζητά τή γνώμη τών Κρατών μελών στά
πλαίσια της Μόνιμης 'Επιτροπής Τροφίμων, επειτα
διατυπώνει τή γνώμη της χωρίς καθυστέρηση καί
λαμβάνει τά κατάλληλα μέτρα.

Τα Κράτη μέλη συμμορφώνονται πρός τήν παρούσα
όδηγία τό άργότερο ως τή στιγμή τή έφαρμογής ειδικής
όδηγίας, ή όποία θά καθορίζει τά δρια πού άναφέρονται
στό άρθρο 2 παράγραφος 1 .

γ) Άν ή Επιτροπή κρίνει ότι είναι άνάγκη νά γίνουν
τροποποιήσεις στήν παρούσα όδηγία, γιά νά

Αρθρο 7

μετριαστούν οί δυσχέρειες πού άναφέρονται ύπό
α, θέτει σέ έφαρμογή τή διαδικασία πού προβλέ
πεται στό άρθρο 10 τής όδηγίας 76/893/ΕΟΚ·
στήν περίπτωση αύτή, τό Κράτος μέλος πού
θέσπισε καταλληλότερους βασικούς κανόνες
μπορεί νά τούς διατηρήσει μέχρι τήν έναρξη τής
ισχύος τών τροποποιήσεων αύτών.

Αρθρο 6

H παρούσα όδηγία απευθύνεται στά Κράτη μέλη.

Εγινε στό Λουξεμβούργο, στίς 18 'Οκτωβρίου 1982.

ApSpo 4

Για τό Συμβούλιο

Οι προσαρμογές πού θά πρέπει νά γίνουν στό κεφάλαιο
II τοΟ παραρτήματος τής παρούσας όδηγίας, σέ συνάρ

N. A. KOFOED

Ό Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΟ
ΜΕΙΩΤΕΣ

Ό προσδιορισμός τής μετανάστευσης στους προσομειωτές πραγματοποιείται μέ τη χρησιμοποίηση τών
προσομοιωτών πού προβλέπονται στό κεφάλαιο I καί μέ τίς συνθήκες δοκιμής πού άναφέρονται στό κεφά
λαιο II.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Προσομοιωτές

1 . Γενική περίπτωση: ύλικά καί αντικείμενα άπό πλαστική ΰλη πού προορίζονται νά έλθουν σέ έπαφή μέ
δλα τά είδη τροφίμων

Γιά τήν πραγματοποίηση δοκιμών χρησιμοποιούνται δλοι οί προσομοιωτές πού καθορίζονται πιό κάτω
καί λαμβάνεται γιά κάθε προσομοιωτή νέο δείγμα τού ύλικού ή τοΰ άντικειμένου :

—
—
—
—

άποσταγμένο νερό ή νερό Ισοδύναμης ποιότητας (= προσομοιωτής A),
όξικό όξύ, 3 % (βάρος κατ' όγκο), σέ ύδατικό διάλυμα ( = προσομοιωτής B),
αίθανόλη, 15% (όγκος κατ' δγκο), σέ ύδατικό διάλυμα (= προσομοιωτής Γ),
έξευγενισμένο έλαιόλαδο (') · όταν, γιά αιτιολογημένους τεχνικούς λόγους πού συνδέονται μέ τη

μέθοδο άνάλυσης, είναι άναγκαιο νά χρησιμοποιηθούν άλλοι προσομοιωτές, τό έλαιόλαδο πρέπει νά
άντικατασταθεί άπό μείγμα συνθετικών τριγλυκεριδίων (2) ή άπό τό ήλιανθέλαιο (= προσομοιωτής
Δ .

2. Ειδική περάτωση: ύλικά καί αντικείμενα άπό πλαστική ΰλη πού προορίζονται νά έλθουν σέ έπαφή μέ
ένα μόνο τρόφιμο ή μέ μία καθορισμένη όμάδα τροφίμων
Οί δοκιμές πραγματοποιούνται :

— μέ τη χρησιμοποίηση μόνο τών προσομοιωτών πού χαρακτηρίζονται κατάλληλοι γιά τό τρόφιμο ή
τήν όμάδά τροφίμων καί τών όποιων ό κατάλογος δίνεται σύμφωνα μέ τό άρθρο 2 παράγραφος 3,
— όταν τό τρόφιμο ή ή όμάδα τροφίμων δέν περιλαμβάνεται στόν κατάλογο πού άναφέρεται στήν πρώ
τη περίπτωση, μέ τή χρησιμοποίηση άπό τούς προσομοιωτές, πού καθορίζονται στό σημείο 1 , μόνον
έκείνου ή έκείνων πού άντιστοιχούν καλύτερα στίς έκχυλιστικές ικανότητες τού τροφίμου ή της όμά
δας τροφίμων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Συνθήκες δοκιμών (διάρκεια καί θερμοκρασία)

1 . Γιά τήν πραγματοποίηση τών δοκιμών μετανάστευσης επιλέγονται, άπό τίς διάρκειες καί τίς θερμοκρα
σίες πού προβλέπονται στόν πίνακα, αύτές πού άντιστοιχούν καλύτερα στίς κανονικές ή τίς προβλέψιμες
συνθήκες έπαφής γιά τά ύπό μελέτη ύλικά καί άντικείμενα άπό πλαστική ΰλη.
2. "Αν ένα ύλικό ή άντικείμενο άπό πλαστική δλη προορίζεται νά χρησιμοποιηθεί διαδοχικά, σέ σύντομα
διαστήματα, ύπό συνθήκες έπαφής περισσότερες άπό μία άπ' αύτές πού άναφέρονται στή στήλη 1 τοϋ
πίνακα, γιά τόν προσδιορισμό της μετανάστευσης, ύποβάλλεται αύτό τό ύλικό ή άντικείμενο διαδοχικά
σέ δλες τίς άντίστοιχες συνθήκες δοκιμής πού προβλέπονται στή στήλη 2 καί χρησιμοποιείται ό ίδιος
προσομοιωτής.
3. "Ενα ύλικό ή άντικείμενο άπό πλαστική ύλη δέν χρειάζεται νά δοκιμαστεί σέ χαμηλότερη θερμοκρασία
αν μέ ίση διάρκεια δοκιμής δίνει ικανοποιητικό άποτέλεσμα σέ ύψηλότερη θερμοκρασία.

"Ενα ύλικό ή άντικείμενο άπό πλαστική ΰλη δέν χρειάζεται νά δοκιμαστεί σέ μικρότερη διάρκεια άν μέ
ίση θερμοκρασία δοκιμής δίνει ικανοποιητικό άποτέλεσμα σέ μεγαλύτερη διάρκεια.
(') Χαρακτηριστικά τοΟ έξευγενισμένου έλαιολάδου :
δείκτης ιωδίου (Wijs) = 80 έως 88,
δείκτης διάθλασης σέ 25 0 = 1,4665 έως 1,4679, όξύτητα (έκφραζόμενη έπί % έλαϊκού όξέος) = 0,5%
δριο,
δείκτης ύπεροξειδίου (έκφραζόμενος σέ χιλιοστοϊσοδύναμα οξυγόνου κατά χιλιόγραμμο έλαιολάδου) =
10 άνώτατο δριο.

(2) Χαρακτηριστικά τοΰ πρότυπου μείγματος συνθετικών τριγλυκεριδίων όπως περιγράφονται άπό τό άρ
θρο τοϋ K. Figge, « Food cosmet. Toxicol» 10 ( 1972), 815 .
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4. Αν, κατά την πραγματική χρήση, τό ύλικό ή άντικείμενο από πλαστική ΰλη μπορεί νά χρησιμοποιηθεί
ύπό όποιεσδήποτε συνθήκες διάρκειας ή θερμοκρασίας έπαφής, γίνονται μόνο οί δοκιμές τών 10 ήμερών
σέ 40° C καί τών 2 ώρών σέ 70° C συμβατικά θεωρούνται οί αύστηρότερες.

Στήν περίπτωση χρησιμοποίησης τοϋ προσομοιωτή Δ (έξευγενισμένο έλαιόλαδο ή ύποκατάστατά του)
πραγματοποιείται μόνο ή δοκιμή τών 10 ήμερών σέ 40° C.
5. "Αν διαπιστωθεί ότι ή έφαρμογή τών συνθηκών πού προβλέπονται στόν πίνακα προκαλεί στά ύλικά ή
άντικείμενα άπό πλαστική ΰλη φυσικές ή άλλες μεταβολές πού δέν προκύπτουν στίς κανονικές ή προβλέ
ψιμες συνθήκες χρήσης τοΟ ύλικοϋ ή άντικειμένου, πρέπει νά έφαρμοστοΟν, κατά τίς δοκιμές μετανά
στευσης, συνθήκες πιό ένδεδειγμένες γιά τή συγκεκριμένη περίπτωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Συνθήκες δοκιμής Ιδιάρκεια (t) καί θερμοκρασία (T)] πού πρεπει νά έπιλεγεΐ σέ συνάρτηση μέ τίς συνθή
κες έπαφής κατά την πραγματική χρησιμοποίηση
Συνθήκες έπαφής κατά την
πραγματική χρησιμοποίηση

Συνθήκες δοκιμής

1

2

1 . Διάρκεια έπαφής : τ > 24 ώρες
1.1 . T < 5 "C

1.2. 5 °C < T < 40 °C(·)

10 ήμέρες σέ 5 °C
10 ήμέρες σέ 40 °C

2. Διάρκεια έπαφής : 2 ώρες < τ < 24 ώρες
2.1 . T « 5 °C
2.2. 5 °C < T < 40 °C
2.3 . T > 40 °C

24 ώρες σέ 5 °C
24 ώρες σέ 40 °C
σύμφωνα μέ τήν έθνική νομοθεσία

3. Διάρκεια έπαφής : t < 2 ώρες
3.1 . T<5°C

3.2 . 5 °C < T < 40 °C

3.3 . 40 °C < T < 70 °C

2 ώρες σέ 5 °C
2 ώρες σέ 40 °C
2 ώρες σέ 70 °C

3.4. 70 °C < T < 100 °C

1 ώρα σέ 100 "C

3.5. 100 °C < T < 121 °C

30 λεπτά σέ 121 °C

3.6. T > 121 °C

σύμφωνα μέ τήν έθνική νομοθεσία

(') Γιά τά ύλικά και άντικείμενα άπό πλαστική ΰλη που έρχονται σέ έπαφή μέ τρόφιμα, γιά τά όποια έτικέ
τα ή νομοθεσία άναφέρει δτι πρέπει νά διατηρούνται σέ θερμοκρασία χαμηλότερη άπό 20 °C : οί συνθή
κες δοκιμής είναι 10 ήμέρες σέ 20° C.
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 18ης 'Οκτωβρίου 1982

γιά την τροποποίηση τής όδηγίας 78/664/ΕΟΚ περί θεσπίσεως είδικών κριτηρίων
καθαρότητας γιά τίς ούσίες πού έχουν άντιοξειδωτικά άποτελέσματα καί μποροδν νά
χρησιμοποιοΰνται στά τρόφιμα
(82/7 1 2/ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας ύπόψη :
τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
τήν πρόταση τής 'Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει τής όδηγίας 78/664/ΕΟΚ τοϋ Συμβουλίου ('), τά Κράτη μέλη μποροϋν, γιά νά
λαμβάνουν ύπόψη τους τίς οικονομικές καί τεχνολογικές άναγκαιότητες, νά διατηρήσουν τίς
ισχύουσες έθνικές διατάξεις πού άφοροΟν ειδικά κριτήρια καθαρότητας γιά τό DL-τρυγικό
όξύ καί τά άλατά του, τίς ύδρολυμένες λεκιθίνες, καθώς καί τήν περιεκτικότητα τής
προπυλενογλυκόλης σέ άλδεΰδες ■

ότι δέν είναι δυνατόν, πρός τό παρόν, νά ληφθεί μιά όριστική άπόφαση, σέ κοινοτικό
έπίπεδο, γιά τά ειδικά κριτήρια καθαρότητας γιά τό DL-τρυγικό όξύ καί τά άλατά του ■
ότι οΐ ύδρολυμένες λεκιθίνες παρουσιάζουν, σέ όρισμένες περιπτώσεις, τεχνολογικά
πλεονεκτήματα έναντι των μή ύδρολυμένων λεκιθινών καί ότι έπιστημονικές έρευνες

δείχνουν ότι ή χρησιμοποίηση τοϋ προϊόντος αύτοϋ είναι άποδεκτή άπό άποψη δημόσιας
ύγείας ·

ότι ή διάταξη σχετικά μέ τήν περιεκτικότητα τής προπυλενογλυκόλης σέ άλδεΰδες δέν είναι

πλέον άναγκαία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Αρθρο 1

H όδηγία 78/664/ΕΟΚ τροποποιείται ως έξής :
1 . Τό άρθρο 2 άντικαθίσταται άπό τό άκόλουθο κείμενο :
« ApSpo 2

1 . Ή παρούσα όδηγία δέν έπηρεάζει τίς ύπάρχουσες, κατα τή στιγμή τής κοινοποίησης,
έθνικές διατάξεις, σύμφωνα μέ τίς όποιες καθορίζονται ειδικά κριτήρια καθαρότητας πού
άφοροϋν τό DL-τρυγικό όξύ καί τά άλατά του.
2. Τό Συμβούλιο, μετά άπό άπόφαση τής Επιτροπής, θά άποφασίσει όμόφωνα πρίν άπό
τήν 1η 'Ιανουαρίου 1985 όσον άφορα τά κριτήρια καθαρότητας πού προβλέπονται στήν
παράγραφο 1 .»
2. Στό παράρτημα, τό στοιχείο E 322 άντικαθίσταται άπό τό άκόλουθο κείμενο :
«E 322 - λεκιθίνες

Χημική περιγραφή

Οί λεκιθίνες είναι μείγματα ή κλάσματα φωσφατιδίων πού
λαμβάνονται μέ φυσικές μεθόδους άπό βρώσιμες ούσίες, ζωικές
ή φυτικές, καί περιλαμβάνουν έπίσης τά ύδρολυμένα προϊόντα
πού λαμβάνονται μέ τή χρήση άβλαβων καί κατάλληλων
ένζύμων. Τό τελικό προϊόν δέν πρέπει νά παρουσιάζει κανένα
κατάλοιπο ένζυματικής δράσης.

Οΐ λεκιθίνες μπορούν νά έχουν έλαφρά λευκανθεί σέ ύδατικό
περιβάλλον μέ οξυγονούχο ύδωρ ■ ή όξείδωση αύτή δέν μπορεί
νά μεταβάλει χημικά τά φωσφατίδια των λεκιθινών.
C) ΕΕ αριθ. L 223 τής 14. 8. 1978, σ. 30.

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

'Αρύ. L 297/32

'Οψη

— Λεκιθινες : ρευστό ή ημίρρευστο πυκνόρρευστο ή σκόνη,
χρώματος καστανοϋ ·
— ύδρολυμένες λεκιθίνες : ρευστό πυκνόρρευστο ή πολτός
χρώματος καστανοϋ άνοικτοϋ μέχρι καστανού.

Περιεκτικότητα

— ΛεκιΟίνες : όχι λιγότερο άπό 60% ούσιών άδιάλυτων στην
άκετόνη (') ·
— ύδρολυμένες λεκιθίνες : όχι λιγότερο άπό 56% ούσιών
άδιάλυτων στήν άκετόνη.

Πτητικές ύλες

Όχι περισσότερο άπό 2 %, προσδιορισμένο διά ξηράνσεως
στούς 105 °C, έπί 1 ώρα (').

Ούσίες άδιάλυτες

Όχι περισσότερο άπό 0,3 % (')·

7τό τολονόλιο

'Αριθμός όξέων

Άριΰμός ύπεροξειδίων

— Λεκιθίνες : όχι περισσότερο άπό 35 mg ύδροξειδίου τοϋ
καλίου άνά γραμμάριο (') ·
— ύδρολυμένες λεκιθίνες : όχι περισσότερο άπό 45 mg
ύδροξειδίου τοϋ καλίου άνά γραμμάριο.

Κατώτερος ή 'ίσος τοϋ 10, έκφρασμένος σέ χιλιοστοϊσοδύναμα
άνά χιλιόγραμμο.»
ApSpo 2

Τά Κράτη μέλη θέτουν σέ ίσχύ τίς άναγκαΐες νομοθετικές , κανονιστικές καί διοικητικές
διατάξεις γιά νά συμμορφωθούν μέ τήν παρούσα όδηγία τό άργότερο στίς 30 'Ιουνίου 1984
καί ένημερώνουν άμέσως σχετικά τήν 'Επιτροπή.
ApSpo 3

Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη.
"Εγινε στό Λουξεμβούργο, στίς 18 'Οκτωβρίου 1982.
Για τό Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος
N. A. KOFOED
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 18ης 'Οκτωβρίου 1982
περί χορηγήσεως έπισιτιστικής βοήθειας σέ σιτηρά στή Σρί Λάνκα
(82/7 1 3/ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Εχοντας ύπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, καί ιδίως τό άρθρο 1 13,
τήν πρόταση τής 'Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι, μέ τήν απόφαση τοϋ 82/270/ΕΟΚ ('), τό Συμβούλιο κράτησε, στά πλαίσια τοϋ
προγράμματος έπισιτιστικής βοήθειας σέ σιτηρά τοϋ 1982, ώς άπόΟεμα όρισμένες ποσότητες
γιά κοινοτικές ένέργειες·

ότι ύπάρχει άκόμα μιά διαθέσιμη ποσότητα στό άπόθεμα αύτό ·

ότι ή Κοινότητα έχει λάβει αίτηση γιά έπισιτιστική βοήθεια, σέ σιτηρά, τής Σρί Λάνκα · ότι ή
Κοινότητα πρέπει νά άντιμετωπίσει εύνοϊκά τήν αίτηση αύτή,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ApSpo μόνο

Χορηγείται έπισιτιστική βοήθεια σέ σιτηρά άπό τό απόθεμα τοϋ προγράμματος 1982, ώς
άκολούΟως :
Δικαιούχος

Ποσότητα

Όροι παραδόσεως

Σρί Λάνκα

10 000 τόνοι

cif

Εγινε στό Λουξεμβούργο, στίς 18 Οκτωβρίου 1982.
Για τό Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος
N. A. KOFOED

(') ΕΕ άριΰ. L 120 της 1 . 5 . 1982, σ. 27.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΣΕ ΕΞΙ ΓΛΩΣΣΕΣ

— Είκοσι χιλιάδες χημικές όνομασίες (κοινές όνομασίες διεθνώς άνεγνωρισμένες, συστηματι
κές καί συνώνυμα)

— "Εξι γλώσσες : δανικά (τόμος I), γερμανικά (τόμος II), άγγλικά (τόμος III), γαλλικά
(τόμος IV), ιταλικά (τόμος V) καί ολλανδικά (τόμος VI)
— Ή άντιστοιχία στίς έξι γλώσσες : (τόμος VII σέ έξι γλώσσες)
Αύτό τό έργο παρέχει :

— τή δυνατότητα νά εύρίσκει κανείς αμέσως τή δασμολογική ταξινόμηση (κλάση καί διά
κριση) τών χημικών προϊόντων στό Δασμολόγιο τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων, έάν γνωρί
ζει τήν όνομασία τους σέ μία άπό τίς έξι γλώσσες

— τήν αντιστοιχία της ονομασίας στίς εξι γλώσσες (πολύγλωσσο έξειδικευμένο λεξικό)
Οί χημικές όνομασίες, οί όποιες περιλαμβάνονται στό έργο, M έπιτρέπουν τή χρήση της Τρά
πεζας Πληροφοριών τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων γιά τά χημικά προϊόντα (ECDIN)

Κάθε τόμος είναι δυνατόν νά άγορασΟεΐ χωριστά (έξαιρεΐται ό τόμος VII)
Τιμή άγοράς* ένός τόμου (μία γλώσσα)

ECU 9,60

FB

400

Δρχ. 590

Τιμή άγοράς* ένός τόμου (μία γλώσσα καί
τοϋ τόμου τών έξι γλωσσών)

ECU 36,30

FB 1 500

Δρχ. 2 250

Τιμή ολόκληρου τοϋ έργου

ECU 72

FB 3 000

Δρχ. 4 430

* Χωρίς τό φόρο προστιθεμένης άξιας
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H ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έκδοση 1981

Ό όδηγός σπουδών είναι ένα βοήθημα γιά φοιτητές καί γιά συμβούλους σπουδών καί περιέ
χει, σέ όλες τίς έπίσημες γλώσσες τής Κοινότητας, τίς βασικές πληροφορίες γιά όλους έκεί
νους πού έχουν σκοπό νά σπουδάσουν σέ ενα άλλο Κράτος μέλος της Κοινότητας.

Ό όδηγός σπουδών περιλαμβάνει γιά κάθε Κράτος μέλος τής Κοινότητας ενα κείμενο. Κάθε
κείμενο αποτελείται άπό δύο μέρη : μιά περιγραφή τοΟ συστήματος άνωτάτης έκπαιδεύσεως
καί ένα παράρτημα. Τό κείμενο περιέχει γενικές πληροφορίες γιά την οργάνωση της άνωτάτης
παιδείας, γιά τά ΑΕΙ καί τό κύρος σπουδών, γιά τίς προϋποθέσεις εισαγωγής καί τήν αίτηση
έγγραφης, γιά τά δίδακτρα, γιά τίς γλωσσικές γνώσεις καί τίς ύποτροφίες καθώς έπίσης ύπο
δείξεις γιά διάφορα κοινωνικά θέματα όπως τίς κοινωνικές άσφαλίσεις, τίς συμβουλευτικές
ύπηρεσίες, τή στέγη κλπ. Τό παράρτημα, μετά άπό κάθε κείμενο, περιέχει καταλόγους μέ διευ
θύνσεις οργανισμών καί ιδρυμάτων, άπό τά όποια οί ένδιαφερόμενοι μπορούν νά ζητήσουν
πρόσθετες πληροφορίες ή τό έντυπο τής αιτήσεως, μιά βιβλιογραφία μέ έθνικό πληροφοριακό
ύλικό, πίνακες μέ τίς δυνατότητες σπουδών καί ένα γλωσσάριο πού έξηγει τούς όρους πού δέ
μεταφράστηκαν.
'Επίσης, εκτός άπό τά κείμενα γιά τά διάφορα Κράτη μέλη, ό όδηγός σπουδών περιλαμβάνει
κείμενα γιά τό Εύρωπαϊκό Κολέγιο στήν Μπρύζ καί τό Εύρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 'Ινστιτού
το στή Φλωρεντία.

351 σελίδες. 'Εκδίδεται στίς έξης γλώσσες : άγγλικά, γαλλικα, γερμανικα, δανικά, έλληνικά,
ιταλικά, όλλανδικά.
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