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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 855/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για τον υπολογισμό και την κατάργηση των νομισματικών εξισωτικών ποσών που εφαρμόζονται
σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

ντρικές ισοτιμίες είναι δύσκολο να επιτευχθεί, κυρίως
για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν θετικά ΝΕΠ, η
κατάργηση των οποίων επιφέρει μείωση των τιμών σε
εθνικό νόμισμα ·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 42 και 43,

τον κανονισμό αριθ. 129 του Συμβουλίου περί της αξίας
της λογιστικής μονάδας και των συναλλαγματικών ισο
τιμιών που πρέπει να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2543/73 (2),
και ιδίως το άρθρο 3 ,

ότι, για το λόγο αυτο, οι διάφορες τιμών που προκύ
πτουν από τις αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες έχουν την
τάση να λαμβάνουν μόνιμο χαρακτήρα - ότι, προκει
μένου να αποκατασταθεί η ενότητα της αγοράς, πρέπει
να μειωθούν οι διαφορές αυτές για το μέλλον ότι είναι
επομένως αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με
την κατάργηση των νομισματικών εξισωτικών ποσών
που καθιερώθηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.

974/71 του Συμβουλίου της 12ης Μαίου 1971 περί ορι
την πρόταση της Επιτροπής (3 ),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (4),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (5),
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι στον γεωργικό τομέα η νομισματική αστάθεια
οδήγησε στην εισαγωγή ειδικών συντελεστών μετα
τροπής, σκοπός των οποίων είναι να εξασφαλίσουν τη
σταθερότητα της τιμής των γεωργικών προϊόντων · ότι η
εφαρμογή των αντιπροσωπευτικών αυτών ισοτιμιών
οδηγεί σε επίπεδα τιμών που διαφέρουν από το ένα
κράτος μέλος στο άλλο * ότι στις συναλλαγές οι δια
φορές αυτές των τιμών έπρεπε να αντισταθμιστούν με
την εφαρμογή των νομισματικών εξισωτικών ποσών ' ότι
αυτό το καθεστώς δημιούργησε δυσχέρειες ·

ότι η πείρα απέδειξε ότι η επαναφορά του γεωργικού
τομέα στην οικονομική πραγματικότητα μέσω της ευθυ
γράμμισης των αντιπροσωπευτικών ισοτιμιών με τις κε
(') ΕΕ αριθ. 106 της 30. 10. 1962, σ. 2553 /62 .
(J) ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1973 , σ. 1 .
Ο ΕΕ αριθ. C 62 της 5 . 3 . 1984, σ. 79 .

(4) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15 Μαρτίου 1984 (δεν εχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(5) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

σμένων μέτρων συγκυριακής πολιτικής που πρέπει να
ληφθούν στον γεωργικό τομέα συνεπεία της προσωρινής
διευρύνσεως των περιθωρίων διακυμάνσεως των νομι
σμάτων ορισμένων κρατών μελών (6), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2025/83 (7)·

ότι οι κανόνες αυτοί πρεπει να αφορούν τόσο τις λεπτο
μέρειες υπολογισμού των νομισματικών εξισωτικών
ποσών, όσο και τις αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες " ότι οι
τροποποιήσεις που προκύπτουν έχουν επίσης επιπτώσεις
για την προοδευτική κατάργηση των διαφορικών ποσών
που έχουν εισαχθεί από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
1569/72 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1972 περί
ειδικών μέτρων για τους κραμβόσπορους και γογγυλό
σπορους (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2027/ 83 (9)"

ότι είναι επομενως αναγκαίο να αποφευχθεί η
δημιουργία νέων θετικών νομισματικών εξισωτικών
ποσών, τροποποιώντας το παρόν σύστημα υπολογισμού
των ποσών αυτών και λαμβάνοντας στο εξής σαν βάση
το πιο ισχυρό κοινοτικό νόμισμα, που τηρεί το όριο δια
κύμανσης των 2,25 % στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
νομισματικού συστήματος " ότι η εν λόγω τροποποίηση
υπολογισμού μπορεί να επιτευχθεί εφαρμόζοντας, στις
κεντρικές ισοτιμίες των νομισμάτων που τηρούν το
(6)
(7 )
(8)
(9)

ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.

L
L
L
L

106
199
167
199

της
της
της
της

12.
22.
25 .
22.

5.
7.
7.
7.

1971 ,
1983 ,
1972,
1983 ,

σ.
σ.
σ.
σ.

1.
11 .
9.
14.
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περιθώριο διακύμανσης των 2,25 %, τον συντελεστή που
εκφράζει την ανατίμηση της κεντρικής ισοτιμίας, στο
πλαίσιο μιας επανευθυγράμμισης, που έχουν υποστεί τη
μεγαλύτερη ανατίμηση σε σχέση με την ΕCU " ότι από
το γεγονός αυτό προκύπτει μια αντίστοιχη αύξηση των
αρνητικών νομισματικών εξισωτικών ποσών

ότι η ίδια η αρχή της νέας μεθόδου υπολογισμού οδηγεί
στην ευρύτερη δημιουργία αρνητικών νομισματικών
εξισωτικών ποσών ότι πρέπει κατά συνέπεια να ει
σαχθεί μόνο προσωρινά για μια περιορισμένη χρονική
περίοδο, κατά τη λήξη της οποίας πρέπει να αξιολογηθεί
σε συνάρτηση με την πείρα που θα έχει αποκτηθεί - ότι
στην περίπτωση που το Συμβούλιο δεν εκδώσει πριν από
την έναρξη της γαλακτοκομικής περιόδου 1987/88 αποφά
σεις που θα αποσκοπούν, είτε σε παράταση του ισχύ
οντος συστήματος είτε στη δημιουργία ενός άλλου, θα
τεθεί και πάλι σε εφαρμογή, από την έναρξη της πε
ριόδου 1987 /88 για κάθε ένα από τα σχετικά προϊόντα,
το καθεστώς που εφαρμόζεται από την περίοδο
εισαγωγής της ΕCU στην κοινή γεωργική πολιτική ότι είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί η τροποποίηση του

συστήματος υπολογισμού και για τα υπάρχοντα θετικά
νομισματικά εξισωτικά ποσά, μειώνοντας τα πιο υψηλά
κατά 3 μονάδες - ότι για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο
να εφαρμοστεί ο συντελεστής 1,033651 στις κεντρικές
ισοτιμίες των νομισμάτων που τηρούν το όριο διακύ
μανσης των 2,25 % ' ότι πρέπει να καταργηθούν αμέσως
τα αρνητικά νομισματικά εξισωτικά ποσά που δημιουρ
γούνται από την πράξη αυτή και να τεθεί καταρχήν σε
ισχύ η τροποποίηση αυτή, κατά την έναρξη των πε
ριόδων εμπορίας των σχετικών προϊόντων
ότι με την ευκαιρία αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί μια
προσέγγιση, με τροποποίηση της αντιπροσωπευτικής
ισοτιμίας του γαλλικού φράγκου, της δραχμής και της
ιταλικής λίρας, μεταξύ του επιπέδου των τιμών των
γεωργικών προϊόντων που ισχύουν στα σχετικά κράτη
μέλη και του επιπέδου της κοινής τιμής - ότι, όσον
αφορά τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες, πρέπει, για τον
ίδιο σκοπό, να ανατιμηθούν οι αντιπροσωπευτικές ισοτι
μίες των νομισμάτων τους -

ότι η προσαρμογή των αντιπροσωπευτικών αυτών ισοτι
μιών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειές της κυρίως
στις τιμές, καθώς και την οικονομική κατάσταση που

επικρατεί στα σχετικά κράτη μέλη - ότι κυρίως γι' αυτό
το λόγο είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι η εφαρμογή
των νέων αυτών ισοτιμιών θα πραγματοποιηθεί κατά
κανόνα σε εύλογη προθεσμία, η οποία θα συνδέεται,
καταρχήν, με την έναρξη της περιόδου ή με μια τροπο
ποίηση των τιμών, χωρίς όμως να αποκλείεται μια άμεση
θέση σε εφαρμογή για όλους τους τομείς σε ορισμένες
περιπτώσεις -

ότι παρίσταται αναγκαίο, για να αποφευχθεί μια διαφο
ρετική μεταχείριση αλληλεξαρτημένων προϊόντων, να
προβλεφθεί ότι οι νέες ισοτιμίες θα εφαρμοστούν στον
τομέα των σιτηρών καθώς και στους τομείς των αυγών
και πουλερικών, της ωοαλβουμίνης και της γαλακταλ
βουμίνης από την ίδια ημερομηνία '
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ότι, προκειμένου να διασαφηνιστεί η κατάσταση, πρέπει
να διευκρινιστεί ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες που
είχαν προηγουμένως αποφασιστεί συνεχίζουν να εφαρμό
ζονται, εφόσον δεν προβλέπεται το αντίθετο από τον
παρόντα κανονισμό "
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες που εφαρμόζονται
προς το παρόν έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1223 /83 ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1877 /83 (2)' ότι για
λόγους σαφήνειας πρέπει να ξαναδημοσιευτούν όλες οι
αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες "
ότι η προσαρμογή των αντιπροσωπευτικών ισοτιμιών
στη Γερμανία και στις Κάτω Χώρες επιφέρει μείωση των
τιμών σε εθνικό νόμισμα και, κατά συνέπεια, μείωση του
γεωργικού εισοδήματος - ότι για αντιστάθμιση πρέπει να
προβλεφθεί η δυνατότητα χορήγησης εθνικών ενισχύ
σεων, στη χρηματοδότηση των οποίων θα συμμετάσχει η
Κοινότητα κατά προσωρινό και φθίνοντα τρόπο.

ότι για τον υπολογισμό των νομισματικών εξισωτικών
ποσών, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 974/71 κάνει διά
κριση μεταξύ των προϊόντων βάσης, για τα οποία προβλέ
πονται μέτρα παρέμβασης, και των άλλων προϊόντων,
για τα οποία τα ποσά αποτελούν παράγωγα αυτών που
εφαρμόζονται στα προϊόντα βάσης - ότι το χοίρειο κρέας
έχει θεωρηθεί μέχρι σήμερα σαν προϊόν βάσης, λόγω της
ύπαρξης ενός καθεστώτος παρέμβασης μέσω αγορών ότι το καθεστώς αυτό έχει χρησιμοποιηθεί σπανιότατα ότι πρέπει, κατά συνέπεια, στο εξής, να στηριχθούν οι
υπολογισμοί των νομισματικών εξισωτικών ποσών, για
τον τομέα αυτό, στη θεώρηση σύμφωνα με την οποία το
χοίρειο κρέας αποτελεί παράγωγο προϊόν των σιτηρών
ότι το επίπεδο των νομισματικών εξισωτικών ποσών
επηρεάζεται από το λεγόμενο καθεστώς απαλλαγών που
παρατίθεται στο άρθρο 2 παράγραφος lα του κανο
νισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 974/71 ■ ότι το καθεστώς αυτό περι
λαμβάνει ορισμένους περιορισμούς που αποσκοπούν
στην αποφυγή πολύ μεγάλων νομισματικών διαφορών
που δεν καλύπτονται από τα νομισματικά εξισωτικά
ποσά ' ότι τα αποτελέσματα της εφαρμογής των
κανόνων αυτών δεν υπήρξαν πλήρως ικανοποιητικά ' ότι
πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιηθούν οι κανόνες
αυτοί για να περιοριστούν οι επιπτώσεις τους ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθούν από τώρα κανόνες
αρχής για την κατάργηση των θετικών εξισωτικών
νομισματικών ποσών που μπορεί να εξακολουθήσουν να
υπάρχουν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμα
νίας και στις Κάτω Χώρες μετά την εφαρμογή των προ
αναφερομένων μέτρων κατάργησης ότι, όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, η κατάσταση της
λίρας στερλίνας δεν επιτρέπει τον προγραμματισμό στα
διακής κατάργησης ενδεχόμενων θετικών εξισωτικών
ποσών εκτός από αυτή που προβλέπεται στο πλαίσιο της
(1) ΕΕ αριθ. L 132 της 21 . 5 . 1983 , σ. 33 .
0 ΕΕ αρι9 . L 186 της 9 . 7 . 1983 , σ. 24.
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αλλαγής της μεθόδου του υπολογισμου των νομισμα
τικών εξισωτικών ποσών ότι, κατά συνέπεια, μια βαθ
μιαία κατάργηση μεγαλύτερη από αυτή την τελευταία θα
επέρχεται, εάν είναι αναγκαίο, κατά τον καθορισμό των
ετήσιων γεωργικών τιμών της Κοινότητας *
ότι, όσον αφορά τα αρνητικά νομισματικά εξισωτικά
ποσά που εφαρμόζονται στον τομέα του οίνου, το άρθρο
2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 974/71
προβλέπει ένα καθεστώς αφαίρεσης του χαμηλότερου
ποσού · ότι η πείρα που έχει αποκτηθεί αποδεικνύει ότι ο
κανόνας αυτός μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να
οδηγήσει σε συχνές, απρόοπτες και οικονομικά ασύμ
φορες τροποποιήσεις " ότι πρέπει»ως εκ τούτου να κα
ταργηθεί " ότι τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης της
αγοράς στον τομέα αυτό επιτρέπουν ωστόσο μια μεγαλύ
τερη αύξηση του ποσού της απαλλαγής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :
ΤΙΤΛΟΣ I

Τροποποιήσεις του υπολογισμού των νομισματικών εξισω
τικών ποσών

Άρΰρο 1
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 974/71 τροποποιείται ως
εξής :
1 . Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί
μενο :

« Άρβρο 2
1 . Για τα προϊόντα, για τα οποία προβλέπονται
μέτρα παρέμβασης και τα οποία καλούνται στο εξής
«προϊόντα βάσης», τα νομισματικά εξισωτικά ποσά
είναι ίσα με τα ποσά που λαμβάνονται εφαρμόζοντας
στις τιμές την νομισματική διαφορά που ορίζεται
στην παράγραφο 2.
Για τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
και τα οποία καλούνται στο εξής «παράγωγα
προϊόντα», τα νομισματικά εξισωτικά ποσά είναι ίσα
με την επίπτωση που έχει στην τιμή του σχετικού
προϊόντος η εφαρμογή του νομισματικού εξισωτικού
ποσού στις τιμές του προϊόντος βάσης, από τις οποίες
εξαρτώνται.
Από την 1η Ιανουαρίου 1985, το χοίρειο κρέας θεω
ρείται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού
σαν παράγωγο προϊόν των σιτηρών. Ο κανόνας αυτός
θα ισχύει για όσο διάστημα θα εφαρμόζεται το
καθεστώς που προβλέπεται στο άρθρο 26.
2. Η νομισματική διαφορά είναι ίση με την πραγ
ματική νομισματική διαφορά, μειωμένη κατά την
απαλλαγή που ορίζεται στην παράγραφο 3 .
Η πραγματική νομισματική διαφορά είναι ίση :
α) όσον αφορά τα κράτη μέλη, τα νομίσματα των
οποίων διατηρούν μεταξύ τους σχέση μεγίστου
στιγμιαίου ανοίγματος 2,25 °/ο, με το ποσοστό που
εκφράζει τη διαφορά μεταξύ :
— του συντελεστή μετατροπής που χρησιμοποι
είται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολι
τικής,

Αριθ. L 90/3

και

— του συντελεστή μετατροπής που προκύπτει από
την κεντρική ισοτιμία "
β) όσον αφορά τα κράτη μέλη, εκτός των αναφερο

μένων στο στοιχείο α), με το μέσο όρο των
ποσοστών που αντιπροσωπεύουν τη διαφορά ανά
μεσα :

— στη σχέση μεταξύ του συντελεστή μετατροπής
που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της κοινής
γεωργικής πολιτικής για το νόμισμα του
οικείου κράτους μέλους και της κεντρικής ισο
τιμίας καθενός από τα νομίσματα των κρατών
μελών που αναφέρονται στο στοιχείο α),
και

— στην ισοτιμία όψεως για το νόμισμα του
οικείου κράτους μέλους σε σχέση με καθένα
από τα νομίσματα των κρατών μελών που ανα
φέρονται στο α), που διαπιστώνονται κατά τη
διάρκεια μιας περιόδου που θα καθοριστεί.
3. Η απαλλαγή που λαμβάνεται υπόψη για τον υπο
λογισμό των νομισματικών εξισωτικών ποσών ανέρ
χεται σε :

— 1,50 βαθμούς για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν
νομισματικά εξισωτικά ποσά που εισπράττονται
κατά την εξαγωγή και χορηγούνται κατά την
εισαγωγή,

— 1 βαθμό για τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν
νομισματικά εξισωτικά ποσά που εισπράττονται
κατά την εισαγωγή και χορηγούνται κατά την
εξαγωγή.
Εντούτοις :
α) το εκατοστιαίο ποσοστό :
— 0 εφαρμόζεται εφόσον χρόνο, μετά από μείωση
του ποσού της απαλλαγής, το αποτέλεσμα που
λαμβάνεται είναι ίσο ή μικρότερο από το 0,50
και μεγαλύτερο από το 0,
— 1 εφαρμόζεται εφόσον χρόνο, μετά από μείωση
του ποσού απαλλαγής, το αποτέλεσμα που
λαμβάνεται είναι ίσο ή μικρότερο από το 1,0
και μεγαλύτερο από το 0,50 "
β) σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο

άρθρο 6, η απαλλαγή μπορεί, για τα νομισματικά
εξισωτικά ποσά που εφαρμόζονται στον τομέα του
οίνου, να καθοριστεί σε επίπεδο ανώτερο, που δεν
μπορεί όμως να ξεπεράσει τους 5 βαθμούς.
4. Στην περίπτωση που η αγοραία τιμή των
χονδρών βοοειδών είναι, κατά τη διάρκεια μιας
χρονικής σχετικά μεγάλης περιόδου, μικρότερη
από την τιμή παρέμβασης, τα νομισματικά εξισω

τικά ποσά που εφαρμόζονται στον τομέα του
βοείου κρέατος μπορούν να τροποποιηθούν κατά
αντίστοιχο τρόπο, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 6.»

2. Μετά το άρθρο 2α παρεμβάλλεται το εξής άρθρο :
« Άρ&ρο 26
1 . Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παράγραφος 2,
και κατά την περίοδο που εκτείνεται για καθένα από
τα σχετικά προϊόντα από την αρχή της περιόδου

εμπορίας 1984/85 έως το τέλος της περιόδου εμπορίας

Αριθ. L 90/4
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1986/87, η νομισματική διαφορά υπολογίζεται συμ
φωνά με το καθεστώς που προβλέπεται στην παρά
γραφο 2.
Εντούτοις :
— όσον αφορά τους τομείς της πτηνοτροφίας, οι

περίοδοι εμπορίας τους θεωρούνται ως όμοιες με
την περίοδο εμπορίας του τομέα των σιτηρών, με
εξαίρεση τον σκληρό σίτο,
— όσον αφορά τον τομέα του χοιρείου κρέατος, το
καθεστώς εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου
1984 έως τις 31 Οκτωβρίου 1987.

2. Η νομισματική διαφορά είναι ίση με την πραγ
ματική νομισματική διαφορά μειωμένη κατά την
απαλλαγή.
Η πραγματική νομισματική διαφορά είναι ίση :
α) όσον αφορά τα κράτη μέλη, τα νομίσματα των
οποίων διατηρούν μεταξύ τους σχέση μεγίστου
στιγμιαίου ανοίγματος 2,25 %, με το ποσοστό που
αντιπροσωπεύει τη διαφορά ανάμεσα :
— στο συντελεστή μετατροπής που χρησιμοποι
είται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολι
τικής,
και

— στο συντελεστή μετατροπής που προκύπτει από
την κεντρική ισοτιμία πολλαπλασιασμένη επί
1 , 033651 ·

6) όσον αφορά τα κράτη μέλη εκτός των αναφερο
μένων στο στοιχείο α), με το μέσο όρο των πο
σοστών που αντιπροσωπεύουν τη διαφορά ανά
μεσα :

— στη σχέση μεταξύ του συντελεστή μετατροπής
που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της κοινής
γεωργικής πολιτικής για το νόμισμα του σχε
τικού κράτους μέλους και της κεντρικής ισοτι
μίας καθενός από τα νομίσματα των κρατών
μελών που αναφέρονται στο στοιχείο α), πολ
λαπλασιασμένη επί 1,033651 ,
και

— στην ισοτιμία όψεως για το νόμισμα του σχε
τικού κράτους μέλους σε σχέση με καθένα από
τα νομίσματα των κρατών μελών που αναφέ
ρονται στο στοιχείο α), που διαπιστώνεται
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που θα καθο
ριστεί.
Ο συντελεστής που αναφέρεται στην πρώτη περί
πτωση τροποποιείται, σε κάθε ευθυγράμμιση στα
πλαίσια του νομισματικού ευρωπαϊκού συστήματος,
με βάση την ανατίμηση της κεντρικής ισοτιμίας
εκείνου από τα νομίσματα που διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος 2,25 %, του
οποίου η ανατίμηση σε σχέση με την ΕCU είναι η πιο
μεγάλη. Η τροποποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6.
3 . Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1986, η Επιτροπή
υποβάλλει στο Συμβούλιο σχέδιο για την εφαρμογή
του καθεστώτος που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
Ενδεχομένως, θα κάνει προτάσεις με βάση την οικο
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νομική και νομισματική κατάσταση της Κοινότητας,
την εξέλιξη των γεωργικών εισοδημάτων καθώς και
την πείρα που έχει αποκτηθεί.
Στην περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο δεν θα
έχει λάβει, πριν από την αρχή της γαλακτοκομικής
περιόδου 1987/88, αποφάσεις οι οποίες θα αποσκο
πούν, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο πρώτο
εδάφιο έκθεση, είτε στην παράταση του ισχύοντος
συστήματος, είτε στη θέσπιση νέου, τίθεται εκ νέου

σε ισχύ το καθεστώς που εφαρμοζόταν πριν από την
περίοδο εμπορίας 1984/85 .»

3 . Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο :

« Άρθρο 3
Αν η διαφορά που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρά
γραφος 2 απομακρύνεται κατά 1 βαθμό τουλάχιστον
από το εκατοστιαίο ποσοστό που λαμβάνεται υπόψη
για τον προηγούμενο καθορισμό, η Επιτροπή τροπο
ποιεί τα νομισματικά εξισωτικά ποσά σε συνάρτηση
με την τροποποίηση της διαφοράς.»
ΤΙΤΛΟΣ II

Τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών ισοτιμιών και αντι
σταθμιστικά μέτρα

' Αρθρο
2 2
1 . Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1223/83 αντικαθίστανται από τα παραρτήματα του
παρόντος κανονισμού.

2. Οι διατάξεις που καθορίζουν τις αντιπροσωπευτικές
ισοτιμίες που έχουν προηγουμένως καθορισθεί εξακο
λουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

' Αρθρο
3 3
1 . Θεωρείται ως συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά η
ειδική ενίσχυση που χορηγείται στους γερμανούς πα
ραγωγούς γεωργικών προϊόντων υπό τους όρους που
αναφέρονται παρακάτω.

2. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας εξου
σιοδοτείται να χορηγήσει την ειδική ενίσχυση με
πληρωμή αναφερόμενη στην τιμολόγηση ή στη δήλωση
του ΦΠΑ, χρησιμοποιώντας το ΦΠΑ σαν μέσο.
Το ποσό αυτής της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί το
3 % της τιμής χωρίς ΦΠΑ που πληρώνει ο αγοραστής
του γεωργικού προϊόντος.

' Αρθρο
4 4

1 . Η Κοινότητα συμμετέχει στη χρηματοδότηση της
ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 κατά φθίνοντα
τρόπο με ποσό 120 εκατομμυρίων ΕCU το 1985 και 100
εκατομμυρίων ΕCU το 1986.
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βούλιο αποφασίζει, με ειδική πλειοψηφία, τη συμμετοχή
της Κοινότητας σε συνάρτηση με την εξέλιξη του ύψους
της εθνικής αντιστάθμισης στην οποία θα προβεί η Ομο
σπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Χωρών κάνει χρήση της εξουσιοδότησης αυτής, το Συμ
βούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από
πρόταση της Επιτροπής, ορίζει κοινοτικά μέτρα ανάλογα
με τα αποφασισθέντα για την Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία της Γερμανίας.

Άρθρο 5

Άρθρο 7

1 . Τα θετικά εξισωτικά νομισματικά ποσά της Γερμα
νίας και των Κάτω Χωρών, που θα εξακολουθήσουν να
υπάρχουν μετά την 1η Ιανουαρίου 1985, καταργούνται
το αργότερο μέχρι την έναρξη της περιόδου εμπορίας
1987/88 για κάθε ένα από τα προϊόντα με τροποποίηση
των αντιπροσωπευτικών ισοτιμιών.

Μπορούν να θεσπιστούν, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
974/71 , τα αναγκαία μεταβατικά μέτρα προκειμένου :
— να διευκολυνθεί το πέρασμα από το ένα σύστημα
υπολογισμού των εξισωτικών νομισματικών ποσών

2. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της λίρας
στερλίνας, η κατάργηση των ενδεχόμενων θετικών
εξισωτικών νομισματικών ποσών στο Ηνωμένο Βασίλειο,
που θα εξακολουθούν να υπάρχουν μετά την εισαγωγή
του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 26 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 947/71 , επέρχεται, εάν είναι
αναγκαίο, με τροποποίηση της αντιπροσωπευτικής τιμής
κατά τον καθορισμό των ετησίων γεωργικών τιμών της

— να αποφευχθούν διαταραχές λόγω της ανατίμησης

2.

Το 1987, μετά από πρόταση της Επιτροπής, το Συμ

Κοινότητας.

Άρθρο 6
Το Βασίλειο των Κάτω Χωρών εξουσιοδοτείται να λάβει
εθνικά μέτρα ανάλογα με τα μέτρα της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας. Εάν το Βασίλειο των Κάτω

στο άλλο,

των αντιπροσωπευτικών ισοτιμιών του γερμανικού
μάρκου και του ολλανδικού φιορινιού την 1η Ιανουα
ρίου 1985.

Άρθρο 8
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκοί Κοινοτήτων.
Πάντως, το άρθρο 2 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο· στοι
χείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 974/71 , όπως τρο
ποποιήθηκε από τον παρόντα κανονισμό, αρχίζει να
ισχύει συγχρόνως με το καθεστώς που προβλέπεται στο
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 974/71 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμθούλιο

O Πρόεδρος
M. ROCARD
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΒΕΛΓΙΟ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

1 ΕCU = 46,4118 φράγκα Βελγίου / φράγκα Λουξεμβούργου.
Η ισοτιμία αυτή εφαρμόζεται από :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του βοείου κρέατος,
τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος,
την 1η Ιουλίου 1984 για τον τομέα της ζάχαρης και της ισογλυκόζης, καθώς και για τον σκληρό σίτο
και τα σιμιγδάλια και τα πλιγούρια σκληρού σίτου,
την 1η Αυγούστου 1984 για τον τομέα των σιτηρών εκτός του σκληρού σίτου και των σιμιγδαλιών και
πλιγουριών σκληρού σίτου, καθώς και για τους τομείς των αυγών και πουλερικών, της ωοαλβουμίνης
και της γαλακταλβουμίνης,
την 1η Νοεμβρίου 1984 για τον τομέα του χοιρείου κρέατος,
την 1η Ιανουαρίου 1985 για τον τομέα των προϊόντων αλιείας,
την 1η Ιουλίου 1986 για τον τομέα των σπόρων προς σπορά,
την έναρξη της περιόδου εμπορίας 1984/85 για τα άλλα προϊόντα για τα οποία η περίοδος εμπορίας δεν
έχει ακόμη αρχίσει στις 2 Απριλίου 1984,
τις 2 Απριλίου 1984 για όλες τις άλλες περιπτώσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΛΑΝΙΑ

1 ΕCU = 4,1499 δανικές κορόνες.
Η ισοτιμία αυτή εφαρμόζεται από :

—
—
—
—

τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του βοείου κρέατος,
τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος,
την 1η Ιουλίου 1984 για τον τομέα της ζάχαρης και της ισογλυκόζης, καθώς και για τον σκληρό σίτο
και τα πλιγούρια και σιμιγδάλια σκληρού σίτου,
— την 1η Αυγούστου 1984 για τον τομέα των σιτηρών, εκτός από τον σκληρό σίτο και τα πλιγούρια και
σιμιγδάλια σκληρού σίτου, καθώς και για τους τομείς των αυγών και πουλερικών, της ωοαλβουμίνης
και της γαλακταλβουμίνης,
— την 1η Νοεμβρίου 1984 για τον τομέα του χοιρείου κρέατος,
— την 1η Ιανουαρίου 1985 για τον τομέα των προϊόντων αλιείας,
— την 1η Ιουλίου 1986 για τον τομέα των σπόρων προς σπορά,

— την έναρξη της περιόδου εμπορίας 1984/85 για τα άλλα προϊόντα για τα οποία υπάρχει περίοδος εμπο
ρίας που δεν έχει ακόμη αρχίσει στις 2 Απριλίου 1984,
— τις 2 Απριλίου 1984 για όλες τις άλλες περιπτώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

1 . 1 ΕCU = 2,38516 γερμανικά μάρκα.
Η ισοτιμία αυτή εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1985.
2. Εντούτοις :

α) όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, εφαρμόζεται η εξής ισο
τιμία από την 1η Ιανουαρίου 1985 :
1 ΕCU = 2,41047 γερμανικά μάρκα,

6) όσον αφορά τον τομέα των σιτηρών, εφαρμόζεται η εξής ισοτιμία από την 1η Ιανουαρίου 1985 :
1 ΕCU = 2,39792 γερμανικά μάρκα.

3. Η αντιπροσωπευτική ισοτιμία που εφαρμόζεται για τον τομέα των σπόρων προς σπορά από την 1η
Ιουλίου 1985 είναι εκείνη που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΓΑΛΛΙΑ

1 . 1 ΕCU = 6,93793 γαλλικά φράγκα.

Η ισοτιμία αυτή εφαρμόζεται από τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκο
μικών προϊόντων.
2. 1 ΕCU = 7,10590 γαλλικά φράγκα.
Η ισοτιμία αυτή εφαρμόζεται από :
— την 1η Σεπτεμβρίου 1984 για τον τομέα του οίνου,
— την 1η Νοεμβρίου 1984 για τον τομέα του χοιρείου κρέατος.

3 . 1 ΕCU = 6,86866 γαλλικά φράγκα.
Αυτή η ισοτιμία εφαρμόζεται από :

— τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του βοείου κρέατος,
— τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος,
— την 1η Ιουλίου 1984 για τον τομέα της ζάχαρης και της ισογλυκόζης, καθώς και για τον σκληρό σίτο
και τα πλιγούρια και σιμιγδάλια σκληρού σίτου,
— την 1η Αυγούστου 1984 για τον τομέα των σιτηρών, εκτός από τον σκληρό σίτο και τα πλιγούρια και
σιμιγδάλια σκληρού σίτου, καθώς και τους τομείς των αυγών και πουλερικών, της ωοαλβουμίνης και
της γαλακταλβουμίνης,
— την 1η Ιανουαρίου 1985 για τον τομέα των προϊόντων αλιείας,
— την 1η Ιουλίου 1986 για τον τομέα των σπόρων για σπορά,
— την αρχή της περιόδου εμπορίας 1984/85 για τα άλλα προϊόντα για τα οποία υπάρχει περίοδος εμπο
ρίας, που δεν έχει ακόμα αρχίσει στις 2 Απριλίου 1984,
— τις 2 Απριλίου 1984 σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Αριθ. L 90/7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΛΛΑΔΑ

1 ECU '= 90,5281 δραχμές.

Η ισοτιμία αυτή εφαρμόζεται από :
— τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
— τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του βοείου κρέατος,
— τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του προθείου και αιγείου κρέατος,
— την 1η Ιουλίου 1984 για τους τομείς της ζάχαρης, της ισογλυκόζης και των σιτηρών,
— την 1η Αυγούστου 1984 για τους τομείς των αυγών και πουλερικών, της ωοαλόουμίνης και της γαλα
κταλδουμίνης,
— την 1η Νοεμβρίου 1984 για τον τομέα του χοιρείου κρέατος,
— την 1η Ιανουαρίου 1985 για τους τομείς του καπνού και των προϊόντων αλιείας,
— την 1η Ιουλίου 1986 για τον τομέα των σπόρων προς σπορά,
— την έναρξη της περιόδου εμπορίας 1984/85 για τα άλλα προϊόντα για τα οποία υπάρχει περίοδος εμπο
ρίας που δεν έχει ακόμη αρχίσει στις 2 Απριλίου 1984,
— τις 2 Απριλίου 1984 για όλες τις άλλες περιπτώσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

1 ΕCU = 0,750110 ιρλανδικές λίρες.

Η ισοτιμία αυτή εφαρμόζεται από :
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του βοείου κρέατος,
τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του προθείου και αιγείου κρέατος,
την 1η Ιουλίου 1984 για τον τομέα της ζάχαρης και της ισογλυκόζης, καθώς και για τον σκληρό σίτο
και τα σιμιγδάλια και τα πλιγούρια σκληρού σίτου,
την 1η Αυγούστου 1984 για τον τομέα των σιτηρών εκτός του σκληρού σίτου και των σιμιγδαλιών και
πλιγουριών σκληρού σίτου, καθώς και για τους τομείς των αυγών και πουλερικών, της ωοαλβουμίνης
και της γαλακταλβουμίνης,
την 1η Νοεμβρίου 1984 για τον τομέα του χοιρείου κρέατος,
την 1η Ιανουαρίου 1985 για τον τομέα των προϊόντων αλιείας,
την 1η Ιουλίου 1986 για τον τομέα των σπόρων προς σπορά,
την έναρξη της περιόδου εμπορίας 1984/85 για τα άλλα προϊόντα για τα οποία υπάρχει περίοδος εμπο
ρίας που δεν έχει ακόμη αρχίσει στις 2 Απριλίου 1984,
τις 2 Απριλίου 1984 για όλες τις άλλες περιπτώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΙΤΑΛΙΑ

1 ΕCU = 1 432,00 ιταλικές λίρες.
Η ισοτιμία αυτή εφαρμόζεται από :

—
—
—
—
—

—
—
—

—
—

τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του βοείου κρέατος,
τις 2 Απριλίου 1984 για τον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος,
την 1η Ιουλίου 1984 για τον τομέα της ζάχαρης και της ισογλυκόζης, καθώς και για τον σκληρό σίτο
και τα σιμιγδάλια και τα πλιγούρια σκληρού σίτου,
την 1η Αυγούστου 1984 για τον τομέα των σιτηρών εκτός του σκληρού σίτου και των σιμιγδαλιών και
πλιγουριών σκληρού σίτου, καθώς και για τους τομείς των αυγών και πουλερικών, της ωοαλβουμίνης
και της γαλακταλβουμίνης,
την 1η Νοεμβρίου 1984 για τον τομέα του χοιρείου κρέατος,
την 1η Ιανουαρίου 1985 για τον τομέα των προϊόντων αλιείας,
την 1η Ιουλίου 1986 για τον τομέα των σπόρων προς σπορά,
την έναρξη της περιόδου εμπορίας 1984/85 για τα άλλα προϊόντα για τα οποία υπάρχει περίοδος εμπο
ρίας που δεν έχει ακόμη αρχίσει στις 2 Απριλίου 1984,
τις 2 Απριλίου 1984 για όλες τις άλλες περιπτώσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

1 . 1 ΕCU = 2,68749 ολλανδικά φιορίνια.
Η ισοτιμία αυτή εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1985 .
2 . Εντούτοις :

α) όσον αφορά τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων εφαρμόζεται η εξής ισο
τιμία από την 1η Ιανουαρίου 1985 :
1 ΕCU = 2,71620 ολλανδικά φιορίνια 6) όσον αφορά τον τομέα των σιτηρών εφαρμόζεται η εξής ισοτιμία από την 1η Ιανουαρίου 1985 :
1 ΕCU = 2,70178 ολλανδικά φιορίνια.
3 . Η αντιπροσωπευτική ισοτιμία που εφαρμόζεται για τον τομέα των σπόρων προς σπορά από την 1η Ιου
λίου 1985 είναι εκείνη που αναφέρεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

1 ΕCU = 0,618655 λίρες στερλίνες.

Αριθ. L 90/9
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 856/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,
την πρόταση της Επιτροπής 0 ),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :

ότι η κατάσταση της αγοράς των γαλακτοκομικών
προϊόντων στην Κοινότητα χαρακτηρίζεται από διαρ
θρωτικά πλεονάσματα που είναι αποτέλεσμα της
έλλειψης ισορροπίας ανάμεσα στην προσφορά και τη
ζητήση των προϊόντων που διέπονται από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68 (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1600/83 (5)"

ότι, για να αποκατασταθεί η ισορροπία, ο κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 1079/77 (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 861 /84 (7), καθιέρωσε
εισφορά συνυπευθυνότητας που εφαρμόζεται ενιαία σε
όλες τις ποσότητες γάλακτος που παραδίδονται στα
γαλακτοκομεία, καθώς και σε ορισμένες πωλήσεις
γαλακτοκομικών προϊόντων στα αγροκτήματα·
ότι, παρά την εφαρμογή της εν λόγω εισφοράς συνυπευ
θυνότητας, η αύξηση της συλλογής γάλακτος συνεχί
ζεται με τέτοιο ρυθμό, ώστε η διάθεση των συμπληρωμα
τικών ποσοτήτων συνεπάγεται χρηματοδοτικές επιβα
ρύνσεις και δυσχέρειες στην αγορά, που θέτουν σε κίν
δυνο το ίδιο το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής "
ότι, μετά από μια λεπτομερή εξέταση των διαφόρων
δυνατών λύσεων για την αποκατάσταση της ισορροπίας
στον γαλακτοκομικό τομέα, φαίνεται ότι, παρά τις
διοικητικές δυσκολίες που είναι δυνατόν να συνεπάγεται
η εφαρμογή της, η πιο αποτελεσματική μέθοδος, και

συγχρόνως αυτή που έχει λιγότερο βίαιες συνέπειες όσον
(') ΕΕ αριθ. C 314 της 19. 11 . 1983, σ. 5 .

(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15 Μαρτίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) ΕΕ αριθ. L 148 της 28 . 6. 1968, σ. 13 .
(5) ΕΕ αριθ. L 163 της 22. 6. 1983 , σ. 56.
(6) ΕΕ αριθ. L 131 της 26. 5 . 1977, σ. 6.

(7) Βλέπε σ. 21 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

αφορά το εισόδημα των παραγωγών, συνίσταται στην
καθιέρωση, για μια περίοδο πέντε ετών, μιας συμπληρω
ματικής εισφοράς επί των ποσοτήτων γάλακτος που συλ
λέγονται πέραν ενός ορίου εγγύησης "
ότι το σύνολο των ποσοτήτων αναφοράς δεν πρέπει να
ξεπερνά μια συνολική εγγυημένη ποσότητα που καθορί
ζεται για την Κοινότητα " ότι πρέπει, λαμβανομένης
υπόψη της εσωτερικής κατανάλωσης και των σημερινών
δυνατοτήτων εξαγωγής, να καθορισθεί η ανωτέρω συνο
λική εγγυημένη ποσότητα σε 97,2 εκατομμύρια τόνους
γάλακτος ή ισοδυνάμου γάλακτος, που αντιστοιχούν
στο όριο εγγύησης το οποίο καθόρισε το Συμβούλιο το
1983 " ότι η ποσότητα αυτή πρέπει να κατανεμηθεί
μεταξύ των κρατών μελών σε συνάρτηση των ποσοτήτων
που παραδόθηκαν στο έδαφός τους κατά το ημερολο
γιακό έτος 1981 , προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαχεί
ριση του συστήματος και ένας κατάλληλος έλεγχος "
ότι, για να υπάρξει μια ορισμένη μετάβαση, πρέπει κατά
τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής της συμπληρω
ματικής εισφοράς να καθορισθεί η συνολική εγγυημένη
ποσότητα σε 98,2 εκατομμύρια τόνους "

ότι κατά τη θέσπιση αυτής της συνολικής εγγυημένης
ποσότητας, πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι
διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες ορισμένων κρατών "
ότι στην Ιρλανδία η γαλακτοβιομηχανία συμβάλλει
άμεσα ή έμμεσα κατά 9 % περίπου στο ακαθάριστο
εθνικό προϊόν, δηλαδή κατά ποσοστό αισθητά ανώτερο
από τον μέσο όρο της Κοινότητας " ότι η ανάπτυξη εναλ
λακτικών γεωργικών παραγωγών προς αντικατάσταση
της παραγωγής γάλακτος θα προσέκρουε σε δυσυ
πέρβλητα εμπόδια " ότι υπό τις συνθήκες αυτές, πρέπει
να καθοριστεί η εγγυημένη ποσότητα γι' αυτό το κράτος
μέλος, με βάση την ποσότητα που παραδόθηκε το 1983 "
ότι στην Ιταλία η συλλογή γάλακτος της γαλακτοκο
μικής περιόδου 1981 υπήρξε η χαμηλότερη των δέκα
τελευταίων ετών ότι η μέση απόδοση ανά αγελάδα στη
χώρα αυτή είναι κατώτερη από τον κοινοτικό μέσο όρο "
ότι η φαινομενική αύξηση των παραδόσεων, κατά το διά
στημα μεταξύ του έτους 1981 και 1983, αντιστοιχεί, κατά
μεγάλο μέρος, σε διαρθρωτική εξέλιξη, που συνίσταται
σε μείωση των άμεσων παραδόσεων, η οποία αντισταθμί
ζεται με αύξηση των παραδόσεων στα γαλακτοκομεία "
ότι, κατά συνέπεια, πρέπει και γι' αυτό το κράτος μέλος
να ληφθεί ως βάση αναφοράς η ποσότητα που παρα
δόθηκε το 1983 "

ότι, εξάλλου, για να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση
των κρατών μελών στα οποία η εφαρμογή του
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καθεστώτος εισφοράς δημιουργεί δυσκολίες που μπο
ρούν να θίξουν τις διαρθρώσεις εφοδιασμού ή παρα
γωγής τους, πρέπει, για να συμπληρωθούν οι εγγυημένες
ποσότητες των χωρών αυτών, να συσταθεί μια κοινοτική
εφεδρική ποσότητα '
ότι ο έλεγχος της αύξησης της συλλογής της γαλακτοκο

μικής παραγωγής δεν πρέπει να εμποδίσει τις αναγκαίες
διαρθρωτικές προσαρμογές '
ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά που υφίσταται
όσον αφορά τις διαρθρώσεις γαλακτοκομικής παρα
γωγής στις διάφορες περιοχές της Κοινότητας, τα διοικη
τικά προβλήματα και τις εκτιμήσεις από άποψη πολι
τικής περιφερειακής ανάπτυξης, είναι αναγκαίο να
δημιουργηθεί η δυνατότητα επιλογής μεταξύ μιας
ποσότητας αναφοράς για τον παραγωγό και μιας
ποσότητας αναφοράς για τον αγοραστή '
ότι, όταν η εισφορά οφείλεται από τον αγοραστή, πρέπει
να εξασφαλισθεί ότι αυτός μετακυλά το βάρος μόνο
στους παραγωγούς εκείνους που αύξησαν τις παραδόσεις
τους και μάλιστα κατ αναλογία του ποσού με το οποίο
συνετέλεσαν στην υπέρβαση της ποσότητας αναφοράς
του αγοραστή *

ότι η εισφορά που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό
προορίζεται να εξομαλύνει και να σταθεροποιήσει την
αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων ότι πρέπει επο
μένως να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των
δαπανών στον γαλακτοκομικό τομέα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εναλλακτική λύση Β
— Η εισφορά οφείλεται από κάθε αγοραστή
γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων επί
των ποσοτήτων γάλακτος ή ισοδυνάμου γάλακτος
οι οποίες του παραδίδονται από παραγωγούς, και
οι οποίες, κατά τη διάρκεια της σχετικής δωδε
κάμηνης περιόδου, υπερβαίνουν μια ποσότητα
αναφοράς που πρόκειται να καθοριστεί.
— Ο αγοραστής που οφείλει την εισφορά μετακυλά
την εισφορά αυτή μόνο στους παραγωγούς που
αύξησαν τις παραδόσεις τους, ανάλογα με το πόσο
συνετέλεσαν στην υπέρβαση της ποσότητας ανα
φοράς του αγοραστή .

2. Η εισφορά οφείλεται επίσης από κάθε παραγωγό
γάλακτος επί των ποσοτήτων γάλακτος ή/ και ισοδυ
νάμου γάλακτος που πούλησε απευθείας στην κατα
νάλωση, και οι οποίες υπερβαίνουν, κατά τη διάρκεια
της σχετικής δωδεκάμηνης περιόδου, μια ποσότητα
αναφοράς που πρόκειται να καθοριστεί.
3 . Το σύνολο των ποσοτήτων αναφοράς που αναφέ
ρονται στην παράγραφο 1 , δεν μπορεί, με την επιφύ
λαξη της εφαρμογής της παραγράφου 4, να υπερβεί
μια συνολική εγγυημένη ποσότητα, η οποία ισούται
με το σύνολο των ποσοτήτων γάλακτος που παρα
δόθηκαν σε επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται ή
μεταποιούν το γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα
σε κάθε κράτος μέλος κατά τη διάρκεια του ημερολο
γιακού έτους 1981 , προσαυξημένες κατά 1 %.

Η συνολική αυτή εγγυημένη ποσότητα καθορίζεται
ως εξής, σε χιλιάδες τόνους :

Αρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 συμπληρώνεται με το

Βέλγιο
Δανία

Γερμανία

ακόλουθο άρθρο :

Γαλλία
Ελλάδα

«Άρθρο 5γ
1 . Επί πέντε δωδεκάμηνες χρονικές περιόδους,
αρχής γενομένης από την 1η Απριλίου 1984, καθιερώ
νεται συμπληρωματική εισφορά που επιβαρύνει τους
παραγωγούς ή τους αγοραστές γάλακτος αγελάδος. Η
εισφορά αυτή έχει σαν στόχο τον έλεγχο της αύξησης
της γαλακτοκοπαραγωγής, καθιστώντας συγχρόνως
δυνατές τις αναγκαίες διαρθρωτικές εξελίξεις και προ
σαρμογές, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία των
καταστάσεων που επικρατούν στα κράτη μέλη, στις
περιοχές ή στις ζώνες συγκέντρωσης της Κοινότητας.
Ωστόσο, η πρώτη περίοδος αρχίζει στις 2 Απριλίου

Ιρλανδία
Ιταλία

Λουξεμβούργο
Κάτω Χώρες
Ηνωμένο Βασίλειο

3
4
23
25
5
8

11
15

106
882
248
325
467
280
323
265
929
538

Εντούτοις, για την περίοδο απο 2 Απριλίου 1984 μέχρι
31 Μαΐου 1985 , η συνολική εγγυημένη ποσότητα
καθορίζεται ως εξής, σε χιλιάδες τόνους :
3 138
Βέλγιο
Δανία

Γερμανία

1984.

Γαλλία
Ελλάδα

Το καθεστώς εισφοράς τίθεται σε εφαρμογή σε κάθε
περιοχή του εδάφους των κρατών μελών σύμφωνα με
μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις :

Εναλλακτική λύση Α
— Η εισφορά οφείλεται από κάθε παραγωγό
γάλακτος επί των ποσοτήτων γάλακτος ή/ και ισο
δυνάμου γάλακτος που παρέδωσε σε έναν αγο
ραστή και οι οποίες, κατά τη διάρκεια της σχε
τικής δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου, υπερβαί
νουν μια ποσότητα αναφοράς που πρόκειται να
καθοριστεί.

Αριθ. L 90/ 11

Ιρλανδία
Ιταλία

Λουξεμβούργο
Κάτω Χώρες
Ηνωμένο Βασίλειο
4.

4 932
23 487
25 585
472

5 280
8 323
268

12 052
15 698

Συνίσταται ποσοτητα η οποία καλείται « κοινο

τική εφεδρική ποσότητα», για τη συμπλήρωση, κατά
την έναρξη κάθε δωδεκάμηνης περιόδου, των εγγυη
μένων ποσοτήτων των κρατών μελών στα οποία,

λόγω της εφαρμογής του καθεστώτος της εισφοράς,

Αριθ. L 90/ 12
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δημιουργούνται δυσκολίες οι οποίες μπορούν να
θίξουν τις διαρθρώσεις εφοδιασμού ή παραγωγής
τους. Οι λεπτομέρειες κατανομής της εφεδρικής αυτής
ποσότητας καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στην παράγραφο 7 .
Για την περίοδο από 2 Απριλίου 1984 μέχρι 31 Μαρ
τίου 1985 , η κοινοτική εφεδρική ποσότητα καθορί
ζεται σε 335 000 τόνους. Για τις μεταγενέστερες ετή
σιες περιόδους, ο όγκος αυτής της εφεδρικής ποσό
τητας 8α αναθεωρηθεί για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη
της αγοράς και οι ποσότητες που θα είναι διαθέσιμες,
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην
παράγραφο 6.
5 . Οι εισφορές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο
θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος των παρεμβάσεων
που προορίζονται για την εξομάλυνση των γεωργικών
αγορών και διατίθενται για τη χρηματοδότηση του
συνόλου των δαπανών του γαλακτοκομικού τομέα.
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6. Το Συμβουλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής,
καθορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφορίας
που προβλέπει το άρθρο 43 παράγραφος 2 της
συνθήκης, τους γενικούς κανόνες για την εφαρμογή
του παρόντος άρθρου, και ιδίως τους κανόνες σχετικά
με τον προσδιορισμό των ποσοτήτων αναφοράς,
καθώς και το ύψος των εισφορών που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 .

7. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρ
θρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 30.
8 . Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, κατά το
τέλος της τρίτης δωδεκάμηνης περιόδου εφαρμογής,
έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του καθεστώτος της
εισφοράς που αναφέρεται στο παρόν άρθρο.»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάνε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
M. ROCARD

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1. 4. 84

Αριθ. L 90/ 1 3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 857/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

περί γενικών κανόνων για την εφαρμογή της εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5γ του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της

27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 856/84 (2), και ιδίως το άρθρο 5γ,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :
ότι το άρθρο 5γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68
καθιέρωσε εισφορά την οποία οφείλει κάθε παραγωγός
ή κάθε αγοραστής γάλακτος ή άλλων γαλακτοκομικών
προϊόντων για τις ποσότητες που υπερβαίνουν μία
ετήσια ποσότητα αναφοράς· ότι το ποσό αυτής της ει

σφοράς πρέπει βασικά να καλύψει το κόστος διάθεσης
του γάλακτος που υπερβαίνει την ποσότητα αναφοράς·
ότι, εντούτοις, όταν η εισφορά εισπράττεται στο επίπεδο
του αγοραστή, η εφαρμογή της δεν πλήττει απαραίτητα
όλες τις ποσότητες γάλακτος που παραδίδει κάθε
παραγωγός και που υπερβαίνουν μια ποσότητα που αντι
στοιχεί στην ποσότητα που λαμβάνεται υπόψη για να
καθοριστεί η ποσότητα αναφοράς του αγοραστή " ότι
για να επιτευχθεί ισοδυναμία στα αποτελέσματα, πρέπει
να οριστεί η εισφορά σε μεγαλύτερο ύψος, όταν οφεί
λεται από τον αγοραστή "

ότι πρέπει να καθοριστεί η ποσότητα αναφοράς με βάση
την ποσότητα που αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος
1981 , που έχει ήδη ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του
κατώτατου ορίου εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο
56 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, προσαυξημένη
κατά 1 % ' ότι πρέπει, εντούτοις, να επιτραπεί στα κράτη
μέλη, για λόγους σχετικούς με τις συνθήκες παραγωγής
ή συγκεντρώσεως που επικρατούν σ' αυτά, να λάβουν ως
βάση την ποσότητα που αναστοιχεί στο ημερολογιακό
έτος 1982 ή στο ημερολογιακό έτος 1983, πολλαπλασιαζό

μενη με ποσοστό που να επιτρέπει να επιτευχθεί το ίδιο
αποτέλεσμα "

ότι πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προσαρμό
σουν τις ποσότητες αναφοράς, ώστε να ληφθεί υπόψη η
ιδιαίτερη κατάσταση ορισμένων παραγωγών και να
καθοριστεί για το σκοπό αυτό, εφόσον υπάρχει ανάγκη,
μια εφεδρική ποσότητα στα πλαίσια της εγγυημένης
ποσότητας που αναφέρθηκε παραπάνω "
(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28 . 6. 1968 , σ. 13 .
( 2 ) Βλέπε σ. 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του
καθεστώτος της συμπληρωματικής εισφοράς στην
Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική παραγωγή
γάλακτος αντιπροσωπεύει λιγώτερο από 1 % της κοινο
τικής παραγωγής και ότι ο συνολικός αριθμός των αγο
ραστών στη χώρα αυτή είναι πολύ μεγάλος, πρέπει το
σύνολο των αγοραστών αυτού του κράτους μέλους να
θεωρηθεί σαν ένας μόνο αγοραστής·
ότι, όσον αφορά τις άμεσες πωλήσεις στην κατανάλωση
που πραγματοποιούν οι παραγωγοί, πρέπει να ληφθεί
υπόψη η τάση για μείωση αυτών των πωλήσεων και να
ληφθεί ως ποσότητα αναφοράς η ποσότητα που αντι
στοιχεί στο ημερολογιακό έτος 1981 , αυξανόμενη κατά
1 %·

ότι εξυπηρετεί αναντίρρητα το δημόσιο συμφέρον το να
αρχίσει να ισχύει το καθεστώς από τις 2 Απριλίου 1984 "
ότι για το σκοπό αυτό πρέπει να ληφθούν μεταβατικά
μέτρα, για να μπορέσει να εισπραχθεί σε εύλογη προ
θεσμία η εισφορά που οφείλεται από τις 2 Απριλίου,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
1 . Η εισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 5γ του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 καθορίζεται σε :
— 75 % της ενδεικτικής τιμής του γάλακτος, σε
περίπτωση εφαρμογής της εναλλακτικής λύσης Α,
— 100 % της ενδεικτικής τιμής του γάλακτος, σε
περίπτωση εφαρμογής της εναλλακτικής λύσης Β,
— 75 % της ενδεικτικής τιμής του γάλακτος, σε
περίπτωση άμεσης πώλησης στην κατανάλωση.

2. Ως περιοχή, κατά την έννοια του άρθρου 5γ παρά
γραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, νοείται
το σύνολο ή ένα τμήμα του εδάφους ενός κράτους
μέλους που παρουσιάζει μία γεωγραφική ενότητα, στην
οποία οι φυσικές συνθήκες, οι διαρθρώσεις της
παραγωγής και η μέση απόδοση του ζωικού κεφαλαίου
είναι παρόμοιες.
Η εφαρμογή σε κάθε περιοχή της εναλλακτικής λύσης Α
ή Β υπόκειται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουδα
κριτήρια :
— το κατά πόσο είναι βιώσιμη από διοικητική άποψη,
— την ανάγκη να διευκολυνθούν οι διαρθρωτικές εξελί
ξεις και προσαρμογές,
— τις απαιτήσεις της περιφερειακής ανάπτυξης ώστε να
αποφευχθεί ιδίως η αποψίλωση ορισμένων ζωνών.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν κάθε έτος στην Επιτροπή,
πριν από την 1η Ιανουαρίου και για πρώτη φορά πριν
από την 1η Μαΐου 1984, τον κατάλογο των περιοχών με
την ένδειξη της εναλλακτικής λύσης που προκρίνεται για
καθεμία από αυτές.
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Άρθρο 2
1 . Η ποσότητα αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο
5γ παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 804/68
είναι ίση με την ποσότητα γάλακτος ή ισοδυνάμου
γάλακτος που παρέδωσε ο παραγωγός κατά το ημερολο
γιακό έτος 1981 (εναλλακτική λύση Α), ή με την
ποσότητα γάλακτος ή ισοδυνάμου γάλακτος που αγό
ρασε ένας αγοραστής κατά το ημερολογιακό έτος 1981
(εναλλακτική λύση Β), προσαυξημένες κατά 1 %.
2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι
στο έδαφος τους η ποσότητα αναφοράς που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 είναι ίση με την ποσότητα γάλακτος
ή ισοδυνάμου γάλακτος που παραδόθηκε ή αγοράστηκε
κατά το ημερολογιακό έτος 1982 ή το ημερολογιακό
έτος 1983 , πολλαπλασιαζόμενη με ποσοστό που καθορί
ζεται κατά τρόπο ώστε να μην ξεπεραστεί η εγγυημένη
ποσότητα που καθορίζεται στο άρθρο 5γ του κανο
νισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 804/68 . Αυτό το ποσοστό μπορεί να
ποικίλλει ανάλογα με το ύψος των παραδόσεων ορι
σμένων κατηγοριών των υπόχρεων προς καταβολή της
εισφοράς, την εξέλιξη των παραδόσεων σε ορισμένες
περιοχές μεταξύ 1981 και 1983 ή την εξέλιξη των παραδό
σεων ορισμένων κατηγοριών υπόχρεων προς καταβολή
κατά την ίδια χρονική περίοδο με τις προϋποθέσεις που
θα καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
30 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ . 804/68 .
3 . Τα κράτη μέλη μπορούν να προσαρμόσουν τα
ποσοστά που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 για
να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4.

Άρθρο 3
Για τον καθορισμό των ποσοτήτων αναφοράς που αναφέ
ρονται στο άρθρο 2 και στα πλαίσια της εφαρμογής των
εναλλακτικών λύσεων Α και Β, λαμβάνονται υπόψη
ορισμένες ιδιαίτερες καταστάσεις υπό τους εξής όρους :
1 . Οι παραγωγοί που προσυπέγραψαν ένα σχέδιο ανά
πτυξης της γαλακτοκομικής παραγωγής με βάση την
οδηγία 72 / 1 59 /EOK ('), το οποίο κατατέθηκε πριν
από την 1η Μαρτίου 1984, μπορούν να επιτύχουν,
σύμφωνα με την απόφαση του κράτους μέλους :
— εάν το σχέδιο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της
εκτελέσεως, ειδική ποσότητα αναφοράς που λαμ
βάνει υπόψη τις ποσότητες γάλακτος και γαλακτο
κομικών προϊόντων που προβλέπει το σχέδιο
ανάπτυξης,
— εάν το σχέδιο έχει εκτελεστεί μετά την 1η Ιανουα
ρίου 1981 , ειδική ποσότητα αναφοράς που λαμ
βάνει υπόψη τις ποσότητες γάλακτος και γαλακτο
κομικών προϊόντων που παραδόθηκαν το έτος
κατά τη διάρκεια του οποίου περατώθηκε το
σχέδιο.
Μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη, αν το κράτος
μέλος διαθέτει επαρκείς πληροφορίες, οι επενδύσεις
που πραγματοποιήθηκαν χωρίς σχέδιο ανάπτυξης.
(') ΕΕ αρι8 . L 96 της 23 . 4 . 1972, σ. 1 .
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2. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγήσουν στους νέους
καλλιεργητές, που έχουν εγκατασταθεί μετά τις
31 Δεκεμβρίου 1980, ειδική ποσότητα αναφοράς.

3. Οι παραγωγοί των οποίων η γαλακτοκομική
παραγωγή, κατά το έτος αναφοράς που λαμβάνεται
υπόψη κατ' εφαρμογή του άρθρου 2, έχει επηρεασθεί
αισθητά από εξαιρετικά γεγονότα που συνέβησαν
πριν ή κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους, επιτυγχά
νουν, ύστερα από αίτηση τους, να ληφθεί υπόψη ένα
άλλο ημερολογιακό έτος αναφοράς μέσα στο χρονικό
διάστημα της περιόδου 1981 έως 1983 .

Οι εξής καταστάσεις ενδέχεται να δικαιολογήσουν
την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου :

— μια σοβαρή φυσική καταστροφή που πλήττει κατά
σημαντικό τρόπο την εκμετάλλευση του παραγωγού,
— η από ατύχημα καταστροφή των χορτονομών ή
των κτιρίων του παραγωγού που προορίζονται για
την εκτροφή του ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπα
ραγωγής,

— μια επιζωοτία που πλήττει το σύνολο ή τμήμα του
ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγής.

Τα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τις
περιπτώσεις εφαρμογής του πρώτου εδαφίου. Ο κατά

λογος των καταστάσεων που αναφέρονται στο δεύτερο
εδάφιο μπορεί να συμπληρωθεί σύμφωνα με τη διαδι
κασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 804/68 .

Άρθρο 4

1 . Για να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση της γαλακτοκο
μικής παραγωγής σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό ή
ζωνών συγκεντρώσεως, τα κράτη μέλη μπορούν, στα
πλαίσια εφαρμογής των εναλλακτικών λύσεων Α και Β :

α) να χορηγήσουν στους παραγωγούς που αναλαμβά
νουν την υποχρέωση να εγκαταλείψουν οριστικά την
παραγωγή γάλακτος, αποζημίωση που καταβάλλεται
σε μία ή περισσότερες ετήσιες δόσεις ·

β) να χορηγήσουν συμπληρωματική ποσότητα ανα
φοράς στους παραγωγούς που πραγματοποιούν
σχέδιο ανάπτυξης της γαλακτοπαραγωγής που εγκρί
νεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανο
νισμού δυνάμει της οδηγίας 72/ 159/ ΕΟΚ υπό την
προϋπόθεση ότι αυτό το σχέδιο ανταποκρίνεται στα

κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1946/ 81 ( 1)·

γ) να χορηγήσουν στους παραγωγούς που ασκούν

το γεωργικό επάγγελμα ως κύρια απασχόληση
συμπληρωματική ποσότητα αναφοράς, άσχετα αν το
ζωικό κεφάλαιο γαλακτοπαραγωγής τους πληροί τις
προϋποθέσεις του στοιχείου β) ή όχι.
2. Οι ποσότητες αναφοράς που αποδεσμεύονται προ
στίθενται, εφόσον υπάρχει ανάγκη, στην εφεδρική
ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
(') ΕΕ αριθ. L 197 της 20. 7 . 1981 , σ. 32.
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Άρνρο 5
Για την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 μπορούν να
χορηγηθούν συμπληρωματικές ποσότητες αναφοράς
μόνο μέχρι την εγγυημένη ποσότητα που αναφέρεται
στο άρθρο 5γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68.
Αυτές οι συμπληρωματικές ποσότητες αφαιρούνται από
την εφεδρική ποσότητα που έχει συστήσει το κράτος
μέλος στα πλαίσια της εγγυημένης ποσότητας που αναφέ

2. Οι ρυθμίσεις μπορούν να συμπεριλαμβάνουν τη
σύσταση ενδοεπαγγελματικών οργάνων για την εξέ

ρεται παραπάνω.

α) μέσω τριμηνιαίων προσωρινών εισφορών που καθορί
ζονται με βάση τις ποσότητες γάλακτος ή ισοδυ
νάμου γάλακτος οι οποίες, για κάθε υπόχρεο, υπερβαί
νουν για το εν λόγω τρίμηνο τη συνολική ποσότητα
αναφοράς, υπολογιζόμενη στο τέλος του αντίστοιχου
τριμήνου του ημερολογιακού έτους αναφοράς που
λαμβάνει υπόψη του το κράτος μέλος "

Άρ$ρο 6
1 . Σε κάθε παραγωγό γάλακτος και γαλακτοκομικών
προϊόντων, που αναφέρεται στο άρθρο 5γ παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, χορηγείται ποσό
τητα αναφοράς που αντιστοιχεί στις άμεσες πωλήσεις τις
οποίες αυτός πραγματοποίησε κατά το ημερολογιακό
έτος 1981 , αυξανόμενες κατά 1 ο/ο.
2. Το σύνολο των ποσοτήτων αναφοράς, που χορη
γούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 , δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις ποσότητες που καθορίζονται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
3 . Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 7 εφαρμόζονται
για τον παραγωγό που αναφέρεται στο παρόν άρθρο
σύμφωνα με τους κανόνες που θα καθοριστούν κατά τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 .

Άρβρο 7
1 . Σε περίπτωση πώλησης, εκμίσθωσης ή κληρονο
μικής μεταβίβασης μιας εκμετάλλευσης, η αντίστοιχη
ποσότητα αναφοράς μεταβιβάζεται εν όλω ή εν μέρει
στον αγοραστή, το μισθωτή ή τον κληρονόμο σύμφωνα
με τις λεπτομέρειες που θα καθοριστούν.
2 . Στα πλαίσια της εναλλακτικής λύσης Β, αν ο αγο
ραστής υποκαταστήσει εν όλω ή εν μέρει έναν ή περισσό
τερους αγοραστές, η ετήσια ποσότητα αναφοράς καθορί
ζεται :
— για το τέλος της τρέχουσας δωδεκάμηνης περιόδου,
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο ή μέρος των
ποσοτήτων αναφοράς αιι ρτοΓSΐS. του χρονικού δια
στήματος που υπολείπεται,
— για την επόμενη δωδεκάμηνη περίοδο, λαμβάνοντας
υπόψη το σύνολο ή τμήμα των ποσοτήτων αναφοράς
των αγοραστών τους οποίους υποκαθιστά.
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι ένα μέρος
των ποσοτήτων προστίθεται στην εφεδρική ποσότητα
που αναφέρεται στο άρθρο 5 .
Άρβρο 8
Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
7 παράγραφος 1 :
1 . σε περίπτωση που εφαρμόζεται η εναλλακτική λύση
Β, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν τα αναγκαία
μέτρα που θα επιτρέψουν στους αγοραστές γάλακτος
και γαλακτοκομικών προϊόντων να διαχειρίζονται τις
ποσότητες αναφοράς που τους έχουν χορηγηθεί, συ
μπεριλαμβανομένης και της κατανομής και ανακα
τανομής των ποσοτήτων που αναφέρονται στο άρ
θρο 10.

ταση των διαφορών.

Αρφρο 9
1 . Για την εφαρμογή των εναλλακτικών λύσεων Α και
Β, η εισφορά εισπράττεται :

β) προβαίνοντας, για κάθε υπόχρεο, σε μια τελική εκκα
θάριση, μετά το τέλος της σχετικής δεδεκάμηνης
περιόδου, με βάση την πραγματική υπέρβαση της ετή
σιάς του ποσότητας αναφοράς κατά τη διάρκεια της
ίδιας περιόδου.
2. Σε περίπτωση εφαρμογής της εναλλακτικής λύσης
Α, η εισφορά εισπράττεται σε κάθε παραγωγό από τον
αγοραστή.
3 . Οι παραγωγοί γάλακτος ή/και γαλακτοκομικών
προϊόντων, που πωλούν άμεσα στην κατανάλωση, κατα
βάλλουν στον οργανισμό που έχει ορίσει το κράτος
μέλος, και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που θα καθορι
σθούν, το ποσό της εισφοράς.

ΆρΦρο 10
Σε περίπτωση εφαρμογής της εναλλακτικής λύσης Β :
1 . Ο αγοραστής που οφείλει εισφορά τη μετακυλά στην
τιμή που καταβάλλεται στους παραγωγούς για το
σχετικό τρίμηνο με βάση τη συνολική ποσότητα
γάλακτος ή ισοδυνάμου γάλακτος κατά την οποία
καθένας από αυτούς ξεπέρασε, για το ίδιο τρίμηνο,
την τριμηνιαία ποσότητα που αντιστοιχεί στην
ποσότητα που λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό
της ποσότητας αναφοράς του αγοραστή.

2. Μετά το τέλος της οικείας δωδεκάμηνης περιόδου, με
βάση την τελική εκκαθάριση που αναφέρεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β), ο αγοραστής προ
βαίνει, ενδεχομένως, στις απαραίτητες προσαρμογές
με βάση την ποσότητα γάλακτος ή ισοδυνάμου
γάλακτος κατά την οποία καθένας από τους παραγω
γούς ξεπέρασε, για την εν λόγω περίοδο, την ετήσια
ποσότητα που αντιστοιχεί στην ποσότητα που λαμβά
νεται υπόψη για τον καθορισμό της ποσότητας ανα
φοράς του αγοραστή.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το σύνολο
των αγοραστών στην Ελλάδα θεωρείται σαν ένας
μόνο αγοραστής.

Άρ&ρο 11
Για την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10, η Επιτροπή :

α) καθορίζει το ποσό της εισφοράς, σύμφωνα με το
άρθρο 1 ·
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6) θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται

ε) αγοραστής : επιχείρηση ή ομάδα πού αγοράζει γάλα

στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68,
τις αντιστοιχίες που χρησιμοποιούνται για την εφαρ
μογή του παρόντος κανονισμού και, ιδίως, για τον
υπολογισμό της εισφοράς που εφαρμόζεται στα άλλα

ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα :
— για να τα επεξεργαστεί ή να τα μεταποιήσει,
— για να τα παραχωρήσει σε μία ή περισσότερες

γαλακτοκομικά προϊόντα εκτός του γάλακτος·
γ) προσδιορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέ
πεται στο άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
804/68, τα χαρακτηριστικά του γάλακτος, και ιδίως
την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες, τα οποία θεω
ρούνται αντιπροσωπευτικά για τον υπολογισμό των
ποσοτήτων γάλακτος που παραδόθηκαν ή αγο
ράστηκαν.

Άρθρο 12
Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού νοείται ως :
α) γάλα : το προϊόν που προέρχεται από το άρμεγμα
μιας ή περισσοτέρων αγελάδων :
6) άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα : η κρέμα γάλακτος,
το βούτυρο και τα τυριά *
γ) παραγωγός : ο κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή
νομικών προσώπων, η εκμετάλλευση των οποίων
βρίσκεται στο γεωγραφικό έδαφος της Κοινότητας :
— που πωλεί γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα
άμεσα στον καταναλωτή,
— ή/και που παραδίδει στους αγοραστές *
δ) εκμετάλλευση : το σύνολο των μονάδων παραγωγής
που διαχειρίζεται ο παραγωγός και βρίσκονται στο
γεωγραφικό έδαφος της Κοινότητας *

επιχειρήσεις που επεξεργάζονται ή μεταποιούν
γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα *
στ) επιχείρηση που επεξεργάζεται ή μεταποιεί γάλα ή
άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα : μια επιχείρηση ή
ομάδα που περιορίζει τη γαλακτοκομική δραστη
ριότητά της σε εργασίες συγκέντρωσης, συσκευα
σίας, αποθεματοποίησης και ψύξης ή σε μία από
αυτές τις εργασίες *
ζ) παράδοση : κάθε παράδοση γάλακτος ή άλλων
γαλακτοκομικών προϊόντων, είτε η μεταφορά εξα
σφαλίζεται από τον παραγωγό, τον αγοραστή, την
επιχείρηση που επεξεργάζεται ή μεταποιεί τα
προϊόντα αυτά, είτε από έναν τρίτο *
η) γάλα ή ισοδύναμο γάλακτος που πωλούνται άμεσα
στην κατανάλωση : το γάλα ή τα γαλακτοκομικά
προϊόντα που μεταποιούνται σε ισοδύναμο γάλα
κτος και πωλούνται χωρίς τη μεσολάβηση επι
χείρησης που επεξεργάζεται ή μεταποιεί γάλα.
Άρθρο 13
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.
Εντούτοις, για την εφαρμογή των άρθρων 9 και 10, θεσπί
ζονται μεταβατικές διατάξεις σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 804/68.

Ο παρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμθούλιο
O Πρόεδρος
M. ROCARD

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 6 χαράγραφος 2

(παραγωγοί γάλακτος που πωλούν άμεσα στην κατανάλωση)
σε 1000 τόνους

Βέλγιο
Δανία

505
1

Γερμανία

305

Ελλάδα
Γαλλία

Ιρλανδία
Ιταλία

Λουξεμβούργο
Κάτω Χώρες
Ηνωμένο Βασίλειο

116

1 183
16
1 591
1
145
187
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 858/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για τον καθορισμό, για τη γαλακτοκομική περίοδο 1984/85, της ενδεικτικής τιμής του
γάλακτος και των τιμών παρεμβάσεως του βουτύρου, του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη
και των τυρών Grana Ρadano και Ρarmigiano Re§§Ί3ΗΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 856/84 (2), και ιδίως το άρθρο 3 παρά
γραφος 4, το άρθρο 5 παράγραφος 1 και το άρθρο 56
παράγραφος 1 ,
την πρόταση της Επιτροπής (3),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (4),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής (5)>

Εκτιμώντας :

ότι, κατά τον καθορισμό των κοινών γεωργικών τιμών,
πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο οι στόχοι της κοινής
γεωργικής πολιτικής όσο και η συμβολή της Κοινότητας
στην αρμονική ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου " ότι η
κοινή γεωργική πολιτική έχει ιδίως ως στόχους να εξα
σφαλίζει στον γεωργικό πληθυσμό δίκαιο βιοτικό επί
πεδο, να εξασφαλίζει τον εφοδιασμό και να διασφαλίζει
λογικές τιμές προσφοράς για τους καταναλωτές *
ότι πρέπει, ως εκ τούτου, η ενδεικτική τιμή του γάλακτος
να ευρίσκεται, με τις τιμές των άλλων γεωργικών
προϊόντων και ιδιαιτέρως με την τιμή του βοείου
κρέατος, σε σχέση ισορροπίας και να ανταποκρίνεται
στον επιδιωκόμενο προσανατολισμό ως προς την
εκτροφή βοοειδών ότι είναι, εξάλλου, απαραίτητο να
ληφθούν υπόψη, κατά τον καθορισμό αυτής της τιμής, οι
προσπάθειες της Κοινότητας να αποκαταστήσει μακρο

πρόθεσμα μια ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της
ζητήσεως στην αγορά του γάλακτος, λαμβάνοντας
υπόψη τις εξωτερικές συναλλαγές γάλακτος και γαλα
κτοκομικών προϊόντων

ότι οι τιμές παρεμβάσεως του βουτύρου και του αποκο
ρυφωμένου γάλακτος σε σκόνη έχουν σκοπό να συμβάλ
(')
(2)
(3)
(4)

ΕΕ αρι9. L 148 της 28 . 6. 1968 , σ. 13 .
Βλέπε σ. 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
ΕΕ αριθ. C 62 της 5 . 3 . 1984, σ. 61 .
Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15 Μαρτίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(5) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

λουν στην επίτευξη της ενδεικτικής τιμής του γάλακτος *
ότι είναι απαραίτητο να καθορισθούν τα επίπεδά τους
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη γενική κατάσταση προ
σφοράς και ζητήσεως στη γαλακτοκομική αγορά της
Κοινότητας όσο και τις δυνατότητες διαθέσεως του βου
τύρου και του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη
στην αγορά της Κοινότητας και στη διεθνή αγορά *
ότι οι τιμές παρεμβάσεως των τυρών Gηη3. Ρadano και
Ρarmigiano Reggiano πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με
τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος
2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 ·
ότι, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 56 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, προβλέπεται ότι, κατά τον
καθορισμό της ενδεικτικής τιμής του γάλακτος και των
τιμών παρεμβάσεως, το Συμβούλιο καθορίζει ένα επίπεδο
εγγυήσεως για το γάλα " ότι, ωστόσο, ο αρχικά επιδιωκό
μενος στόχος διά του καθορισμού ενός επιπέδου εγγυή
σεως θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί κυρίως διά του
καθορισμού ενός συστήματος ποσοστώσεων που να
περιλαμβάνει συμπληρωματική εισφορά, που θα 6αρύνει
τις παραδόσεις γάλακτος ή γαλακτοκομικών προϊόντων
που υπερβαίνουν τις καθορισμένες ποσότητες αναφοράς,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Για τη γαλακτοκομική περίοδο 1984/85, η ενδεικτική
τιμή του γάλακτος και οι τιμές παρεμβάσεως των γαλα
κτοκομικών προϊόντων καθορίζονται ως εξής :
ECU/100

α) ενδεικτική τιμή του γάλακτος
β) τιμή παρεμβάσεως :
του βουτύρου
του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη
του τυρού Grana Ρadano :
— ηλικίας από 30 έως 60 ημερών
— ηλικίας έξι μηνών τουλάχιστον

του τυρού Ρarmigiano Reggiano, ηλικίας
έξι μηνών τουλάχιστον

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεόρος
M. ROCARD

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Αριθ. L 90/ 19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 859/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2915/79 όσον αφορά την επιβολή μειωμένης
εισφοράς σε ορισμένα τυριά
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της

27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 856/84 (2), και ιδίως το άρθρο 14
παράγραφος 6,
την πρόταση της Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2915/79 του Συμβουλίου

της 18ης Δεκεμβρίου 1979 περί καθορισμού των ομάδων
προϊόντων και των ειδικών διατάξεων σχετικά με τον
υπολογισμό των εισφορών στον τομέα του γάλακτος και
των γαλακτοκομικών προϊόντων και περί τροποποιή
σεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 950/68 περί του
Κοινού Δασμολογίου (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1206/83 (5), καθορίζει
στο άρθρο 11 παράγραφος 1 τα ποσά που πρέπει να
αφαιρεθούν από την τιμή κατωφλίου για τον υπολο
γισμό των εισφορών που εφαρμόζονται στην εισαγωγή
των τυριών τύπου Τilsit και τύπου κασκοβάλι, καθώς και
των τυριών από γάλα προβάτου ή βουβάλου, εφόσον οι
τιμές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή δεν είναι
κατώτερες από τα ίδια αυτά ποσά ·
ότι, για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των συναλλαγών με
τις τρίτες χώρες, κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί στο
σημερινό επίπεδο η εισφορά κατά την εισαγωγή που
εφαρμόζεται στα τυριά που αναφέρονται ανωτέρω * ότι
πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθούν τα ποσά που
αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2915/79, για να ληφθούν υπόψη οι
τιμές κατωφλίου που θα εφαρμοστούν για την περίοδο
1984/85 ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2915/79, η
παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί
μενο :

« 1 . Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3 και 4,
η εισφορά ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντων που απο
τελούν τμήμα της ομάδας αριθ. 11 είναι ίση με την
τιμή κατωφλίου ελαττωμένη κατά :
— 243,52 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα, αν πρόκειται
για προϊόν που αναφέρεται στο στοιχείο θ) του
παραρτήματος II,

— 243,52 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα και αυξημένη
κατά ποσό ίσο με 24,18 ΕCU, αν πρόκειται για
προϊόν που αναφέρεται στο στοιχείο ια) του
παραρτήματος II,

— 255,61 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα, αν πρόκειται
για προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία ιβ)
και ιγ) του παραρτήματος II,

υπό τον όρο ότι η τιμή που εφαρμόζεται κατά την
εισαγωγή δεν είναι κατώτερη από το ποσό που αφαι
ρείται από την τιμή κατωφλίου. Πάντως, η τιμή που
εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή για το προϊόν που
περιγράφεται στο στοιχείο ιγ) του παραρτήματος II
δεν πρέπει να είναι κατώτερη από 237,48 ΕCU ανά
100 χιλιόγραμμα.

Επιπλέον, πρέπει να οριστεί ότι τα προϊόντα αντι
στοιχούν στην περιγραφή που αναφέρεται στο
παράρτημα II.»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
M. ROCARD

(')
(2)
(J)
(4)
(5)

ΕΕ αριθ.
Βλέπε σ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.

L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13 .
10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
C 62 της 5 . 3 . 1984, σ. 63 .
L 329 της 24. 12. 1979, σ. 1 .
L 132 της 21 . 5 . 1983 , σ. 3 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΟΚ) αριθ. 860/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για τον καθορισμό, για τη γαλακτοκομική κερίοδο 1984/85, των τιμών κατωφλίου ορισμένων
γαλακτοκομικών κροϊόντων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 856/84 (2), και ιδίως το άρθρο 4,
την πρόταση της Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :
ότι οι τιμές κατωφλίου πρέπει να καθορίζονται κατά
τρόπο ώστε οι τιμές των εισαγόμενων γαλακτοκομικών
προϊόντων να ευρίσκονται σε επίπεδο που αντιστοιχεί
στην ενδεικτική τιμή του γάλακτος, λαμβάνοντας υπόψη
την αναγκαία προστασία της μεταποιητικής βιομηχανίας
της Κοινότητας " ότι είναι, κατά συνέπεια, σκόπιμο να
καθορισθεί η τιμή κατωφλίου με βάση την ενδεικτική
τιμή του γάλακτος, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση που
ελπίζεται να καθιερωθεί μεταξύ της αξίας της λιπαράς
ουσίας του γάλακτος και της αξίας του αποκορυφω
μένου γάλακτος, καθώς και το ενιαίο κόστος και την
ενιαία απόδοση για καθένα από τα εν λόγω γαλακτοκο
μικά προϊόντα " ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ένα
κατ' αποκοπή ποσό που προορίζεται να εξασφαλίσει
επαρκή προστασία στη μεταποιητική βιομηχανία της
Κοινότητας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
1 . Για τη γαλακτοκομική περίοδο 1984/85, οι τιμές
κατωφλίου καθορίζονται ως εξής :

Προϊόν-οδηγός της ομάδας
προϊόντων
1

ECU/ 100 ^
55,99
186,42
273,05
101,65
133,66
358,09
390,39
322,16
598,93
350,57
321,22
93,07

2

3
4

5
6
7
8
9
10

11
12

2. Τα προϊόντα-οδηγοί που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 είναι εκείνα που καθορίζονται στο παράρτημα I
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2915/79 του Συμβουλίου
της 18ης Δεκεμβρίου 1979 περί καθορισμού των ομάδων
προϊόντων και των ειδικών διατάξεων σχετικά με τον
υπολογισμό των εισφορών στον τομέα του γάλακτος και
των γαλακτοκομικών προϊόντων (4), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
859/84 (5).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. ROCARD

(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13 .
(2) Βλέπε σ. 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
C) ΕΕ αριθ. C 62 της 5 . 3 . 1984, σ. 62.

(4) ΕΕ αριθ. L 329 της 24. 12. 1979, σ. 1 .

(5) Βλέπε σ. 19 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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Αριθ. L 90/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 861/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1079/77 όσον αφορά την εισφορά συνυπευθυ
νότητας στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

την πρόταση της Επιτροπής ('),

υπόψη τη σημασία των σχετικών δημοσίων συμφε
ρόντων ότι τα διαθέσιμα επί του παρόντος στοιχεία και
προβλέψεις δείχνουν ότι οι ανωτέρω στόχοι δεν δύνα
νται προφανώς να επιτευχθούν στο τέλος της προβλεπό
μενης περιόδου * ότι είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να
καθοριστεί για τη γαλακτοκομική περίοδο 1984/85 το
ύψος της εισφοράς σε 3 % της ενδεικτικής τιμής του

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

γάλακτος,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής (3),
Εκτιμώντας :

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1079/77 (4), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1209/83 (5), θέσπισε εισφορά συνυπευθυνότητας που
εφαρμόζεται μέχρι το τέλος της γαλακτοκομικής
περιόδου 1984/85 και βαρύνει, καταρχήν, το σύνολο των
ποσοτήτων γάλακτος που παραδίδονται σε γαλακτοκο
μεία, καθώς και ορισμένες πωλήσεις γαλακτοκομικών
προϊόντων στο αγρόκτημα "

ότι η εισφορά αυτή απέβλεπε σε μια καλύτερη ισορροπία
της γαλακτοκομικής αγοράς δημιουργώντας αμεσότερη
σχέση μεταξύ της παραγωγής και των δυνατοτήτων δια
θέσεως των γαλακτοκομικών προϊόντων, λαμβάνοντας

Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1079/77, προ
στίθεται η ακόλουθη παράγραφος :

«6. Όσον αφορά τη γαλακτοκομική περίοδο
1984/85, η εισφορά καθορίζεται σε 3 % της ενδει
κτικής τιμής του γάλακτος.»

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
M. ROCARD

(') ΕΕ αριθ. C 62 της 5 . 3 . 1984, σ. 65 .
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15 Μαρτίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) ΕΕ αριθ. L 131 της 26. 5. 1977, σ. 6.
(5) ΕΕ αριθ. L 132 της 21 . 5. 1983, σ. 6.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 862/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1269/79 όσον αφορά τις προϋποθέσεις διαθέ
σεως σε μειωμένη τιμή του βουτύρου που προορίζεται για άμεση κατανάλωση κατά τη διάρκεια
της γαλακτοκομικής περιόδου 1984/85
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 856/84 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παρά
γραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής (3),

να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μόνιμα ή
προσωρινά τον τύπο Α που αναφέρεται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1269/79 και κατά τη διάρκεια της γαλακτο
κομικής περιόδου 1984/85, και να παραταθεί το ειδικό
καθεστώς που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα στο Ηνωμένο
Βασίλειο " ότι, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι δημο
σιονομικές δυσχέρειες της Κοινότητας, η πτωχή σχέση
κόστους-αποτελεσματικότητας της ενίσχυσης αυτής και η
μείωση της τιμής παρέμβασης του βουτύρου, ενδείκνυται
να μειωθεί το επίπεδο κοινοτικής χρηματοδότησης για
την περίοδο 1984/85,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (4),

Άρθρο 1

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (5),
Εκτιμώντας :

ότι το καθεστώς που καθιερώθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1269/79 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου
1979 περί διαθέσεως σε μειωμένη τιμή του βουτύρου που
προορίζεται για άμεση κατανάλωση (6), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1208/83 (7), εφαρμόζεται μόνο μέχρι το τέλος της γαλα
κτοκομικής περιόδου 1983 /84 υπό τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 6 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω
κανονισμού ·
ότι, λαμβανομένης υπόψη της καταστάσεως της αγοράς
βουτύρου, πρέπει να συνεχισθούν τα μέτρα που έχουν ως
αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής του βουτύρου για τον
ιδιώτη τελικό καταναλωτή · ότι είναι, συνεπώς, σκόπιμο

Στο άρθρο 6, το δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1269/79 τροποποιείται ως εξής :

1 . Οι όροι «κατά τη διάρκεια της γαλακτοκομικής
περιόδου 1983/84» αντικαθίστανται από τους όρους
« κατά τη διάρκεια της γαλακτοκομικής περιόδου
1984/ 85 ».

2. Στα στοιχεία α) και β), το ποσό «51 ΕCU» αντικαθί
σταται από το ποσό « 12,75 ΕCU».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσής του στην Επίοημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
M. ROCARD

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

ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 18 .
Βλέπε σ. 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
ΕΕ αριθ. C 62 της 5 . 3 . 1984, σ. 64.
Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15 Μαρτίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(5) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(6) ΕΕ αριθ. L 161 της 29. 6. 1979, σ. 8.
C) ΕΕ αριθ. L 132 της 21 . 5 . 1983, σ. 5 .
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Αριθ. L 90/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 863/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1723/81 όσον αφορά τη δυνατότητα
χορήγησης ενισχύσεων για τη χρησιμοποίηση βουτύρου για την παρασκευή ορισμένων
προϊόντων διατροφής
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

1 . Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί
μενο :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 856/84 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παρά
γραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

« Άρθρο I
1 . Είναι δυνατό να αποφασιστεί η χορήγηση ενισχύ
σεων για να επιτραπεί η αγορά βουτύρου σε μειωμένη
τιμή από :
α) τους οργανισμούς και τις ενώσεις προσώπων χωρίς
κερδοσκοπικό σκοπό '
β) τις ένοπλες δυνάμεις και παρεμφερείς μονάδες των
κρατών μελών ■
γ) τους παρασκευαστές προϊόντων ζαχαροπλαστικής
και παγωτών

δ) τους παρασκευαστές άλλων προϊόντων διατροφής

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1723 /81 του Συμβουλίου
της 24ης Ιουνίου 1981 περί θεσπίσεως των γενικών
κανόνων σχετικά με τα μέτρα που προορίζονται να δια
τηρήσουν το επίπεδο χρησιμοποιήσεως βουτύρου από
ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών και βιομηχανιών (3)
προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων για τη
χρησιμοποίηση βουτύρου για την παρασκευή προϊόντων
ζαχαροπλαστικής και παγωτών ·
ότι είναι σκόπιμο, για να αντιμετωπιστεί η δημιουργία
σημαντικών πλεονασμάτων γαλακτοκομικών προϊόντων,
να επεκταθεί το ευεργέτημα των ενισχύσεων που προβλέ
πονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1723 /81 στη
χρησιμοποίηση βουτύρου για την παρασκευή άλλων
προϊόντων διατροφής,

που θα καθοριστούν.
2 . Ο όρος "βούτυρο" κατά την έννοια του
παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει και το συμπυ
κνωμένο βούτυρο.»
2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί
μενο :

« Άρθρο 3
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
αφορούν κυρίως το ποσό της ενίσχυσης, τα μέτρα
ελέγχου για την εξασφάλιση του ιδιαίτερου προο
ρισμού και, κατά περίπτωση, την τιμή πωλήσεως, τα
χαρακτηριστικά και τη συσκευασία του βουτύρου,
καθώς και τον καθορισμό των προϊόντων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ).»

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 2
Άοθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1723 / 81 τροποποιείται ως
εξής :

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. ROCARD

(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28 . 6 . 1968, σ. 13 .
(2) Βλέπε σ. 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(3 ) ΕΕ αριθ. L 172 της 30. 6. 1981 , σ . 14.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 864/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3667/83 για την εξακολούθηση των εισαγωγών
βουτύρου Νέας Ζηλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο με ειδικούς όρους
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο /

Έχοντας υπόψη :

την πράξη προσχώρησης του 1972, και ιδίως το άρθρο 5
παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου 18 που είναι προσαρτη
μένο στην πράξη αυτή,
την πρόταση της Επιτροπής,

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3667/83 τροποποιείται ως
εξής :
1 . Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, η ημερομη
νία «31 Μαρτίου 1984» αντικαθίσταται από την ημε

ρομηνία «31 Μαίου 1984» και, στο δεύτερο εδάφιο, η
ποσότητα « 20 750 τόνοι» αντικαθίσταται από την πο
σότητα « 34 583 τόνοι».

Εκτιμώντας :

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3667/83 ('), όπως τρο
ποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 551 /84 (2),
επετράπη προσωρινά στο Ηνωμένο Βασίλειο να εισάγει
ποσότητα βουτύρου Νέας Ζηλανδίας με ειδικούς όρους,
κατά τη διάρκεια των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου
και Μαρτίου 1984 *
ότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να θεσπίσει έγκαιρα νέο
καθεστώς εισαγωγής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα *
ότι, προκειμένου να αποφευχθεί διακοπή των
εισαγωγών, θα πρέπει να χορηγηθεί νέα προσωρινή
άδεια για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 1984 *
ότι, επειδή η τιμή παρέμβασης για το βούτυρο από τις 2
Απριλίου 1984 καθορίστηκε σε 319,70 ΕCU ανά 100 χιλιό
γραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κα
νονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3667/83, το ύψος της ειδικής ει
σφοράς θα πρέπει να προσαρμοστεί σε συνάρτηση με
την τροποποίηση του ύψους της τιμής παρέμβασης,

2. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :

«3. Πριν από την 1η Ιουνίου 1984, το Συμβούλιο,
μετά από πρόταση της Επιτροπής, επανεξετάζει τη
λειτουργία αυτού του καθεστώτος με σκοπό τη λήψη
απόφασης για το καθεστώς εισαγωγής βουτύρου Νέας

Ζηλανδίας μετά τις 31 Μαίου 1984.»
Άρθρο 2
Η ειδική εισφορά 87,28 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα, που
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3667/83, αντικαθίσταται με 77,98 ΕCU ανά
100 χιλιόγραμμα.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου
1984.

Ωστόσο, το άρθρο 2 εφαρμόζεται από τις 2 Απριλίου
1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
M. ROCARD

(') ΕΕ αριθ. L 366 της 28. 12 . 1983 , σ. 16.
(2) ΕΕ αριθ. L61 της 2 . 3 . 1984, σ. 10.
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Αριθ. L 90/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 865/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για τη θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεως για το συμπυκνω
μένο αποκορυφωμένο γάλα που προορίζεται για τη διατροφή των ζώων

Έχοντας υπόψη :

ότι πρέπει, για λόγους που έχουν σχέση με τη διοικητική
τεχνική, να προβλεφθεί ότι κάθε κράτος μέλος εξουσιο
δοτεί έναν οργανισμό παρέμβασης για να εφαρμόζει τις

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

ρυθμίσεις σχετικά με την ενίσχυση,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 856/84 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παρά
γραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο /
Μπορεί να αποφασισθεί η χορήγηση ενίσχυσης προκει
μένου το συμπυκνωμένο αποκορυφωμένο γάλα να χρησι
μοποιείται στη διατροφή ζώων εκτός από τα μοσχάρια.

Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, δύνανται να ληφθούν άλλα
μέτρα, εκτός από αυτά που προβλέπονται στα άρθρα 6
έως 1 1 του εν λόγω κανονισμού, προκειμένου να διευκο
λυνθεί η διάθεση του γάλακτος όταν σχηματίζονται ή
υπάρχει κίνδυνος να σχηματισθούν πλεονάσματα ·

ότι η σημερινή κατάσταση της αγοράς γαλακτοκομικών
προϊόντων χαρακτηρίζεται από σημαντική άνοδο της
συλλογής γάλακτος, που προκαλεί αισθητή αύξηση των
πλεονασμάτων των γαλακτοκομικών προϊόντων
ότι, λαμβάνοντας υπόψη αυτή την κατάσταση, πρέπει να
δημιουργηθεί η δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης για το
συμπυκνωμένο αποκορυφωμένο γάλα που προορίζεται
για τη διατροφή ζώων εκτός από μοσχάρια "
ότι, για να εξασφαλισθεί η επίτευξη του στόχου αυτής
της ενίσχυσης, δηλαδή η χρησιμοποίηση στη διατροφή
των ζώων της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας συ
μπυκνωμένου αποκορυφωμένου γάλακτος, πρέπει η
καταβολή της ενίσχυσης να υπόκειται στον όρο ότι η
τιμή διάθεσης του συμπυκνωμένου αποκορυφωμένου
γάλακτος από την επιχείρηση που εξασφαλίζει τη μετου
σίωση δεν υπερβαίνει μια μέγιστη τιμή "
ότι ο στόχος που επιδιώκεται με τις παραπάνω ενέργειες
συνεπάγεται τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για να
εξασφαλισθεί η μη εκτροπή του εν λόγω προϊόντος από
τον ιδιαίτερο προορισμό του '

ότι, για λόγους ελέγχου, η ενίσχυση θα πρέπει να δίνεται
στην επιχείρηση που εξασφαλίζει τη μετουσίωση του
προϊόντος και ότι ενδείκνυται να καταβάλλεται η ενί
σχυση μόνο εφόσον προσκομίζεται απόδειξη μετου
σίωσης του προϊόντος *
(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28 . 6. 1968, σ. 13 .
(2) Βλέπε σ. 10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

Άρθρο 2

1 . Η ενίσχυση χορηγείται στην επιχείρηση που μετου
σιώνει το προϊόν το οποίο πωλείται σε εκμεταλλεύσεις
όπου χρησιμοποιείται στη διατροφή των ζώων που ανα
φέρονται στο άρθρο 1 , σε μέγιστη τιμή που καθορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 4.

2. Το προϊον, για το οποίο χορηγείται ενίσχυση,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη διατροφή των
ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 1 .

3 . Κατά την εξαγωγή του μετουσιωμένου προϊόντος,
εισπράττεται ποσό ίσο με την ενίσχυση.

Άρθρο 3
1 . Η ενίσχυση για το συμπυκνωμένο αποκορυφωμένο
γάλα καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την ενίσχυση για
το αποκορυφωμένο γάλα που χρησιμοποιείται για τη
διατροφή ζώων εκτός από τα μοσχάρια.
2 . Η ενίσχυση καθορίζεται κάθε χρόνο για την επό
μενη γαλακτοκομική περίοδο, αμέσως μετά τον καθο
ρισμό των τιμών παρέμβασης για τη νέα περίοδο, μέσα
στα όρια που καθορίζει το Συμβούλιο μετά από πρόταση
της Επιτροπής και σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφο
ρίας που προβλέπεται στο άρθρο 43 της συνθήκης.
Η ενίσχυση τροποποιείται κατά τη διάρκεια μιας γαλα
κτοκομικής περιόδου μόνο εάν αυτό απαιτείται λόγω
αισθητής μεταβολής της ενίσχυσης για το αποκορυφω
μένο γάλα που χρησιμοποιείται για τη διατροφή των
ζώων εκτός από τα μοσχάρια, η οποία αναφέρεται στην
παράγραφο 1 .
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Άρθρο 4

Άρθρο 6

Η μέγιστη τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρά
γραφος 1 καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη :

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
αφορούν ιδίως τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, το
ποσό της ενίσχυσης, τη μέγιστη τιμή πώλησης, τα μέτρα
ελέγχου για την επίτευξη του ιδιαίτερου προορισμού του
προϊόντος και, ενδεχομένως, τους συμπληρωματικούς
όρους για την καταβολή της ενίσχυσης.

α) την αξία του προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 1 "
6) την ενίσχυση που χορηγείται για το προϊόν

Άρθρο 7
γ) τις τιμές παρόμοιων ζωοτροφών.

Άρθρο 5
1 . Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται από τον
οργανισμό παρέμβασης του κράτους μέλους στο έδαφος
του οποίου ευρίσκεται η επιχείρηση που μετουσίωσε το
προϊόν.

1 . Κάθε κράτος μέλος ορίζει τον οργανισμό παρέμ
βασης που εξουσιοδοτεί για την εφαρμογή των μέτρων
που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα
για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος κανο
νισμού. Για το σκοπό αυτό, μπορούν ιδίως να προβλέ
ψουν τη δυνατότητα ελέγχου κάθε επιχείρησης που
χρησιμοποιεί ή θέτει σε εμπορία τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 .

2. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται μόνο αν προ
σκομισθεί η απόδειξη ότι το προϊόν μετουσιώθηκε
και πουλήθηκε σε εκμεταλλεύσεις που το χρησιμο
ποιούν για τη διατροφή των ζώων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 .

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο
O Uρόεδρος
M. ROCARD
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Αριθ. L 90/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 866/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για τη θέσπιση ειδικών μέτρων όσον αφορά τον αποκλεισμό των γαλακτοκομικών προϊόντων
από το καθεστώς τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή και από ορισμένες συνήθεις εργασίες
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 856/84 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παρά
γραφος 2 και το άρθρο 18 παράγραφος 1 ,
την πρόταση της Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, η προσφυγή στο καθεστώς
τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή δύναται, σε ειδικές
περιπτώσεις και στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την
καλή λειτουργία της κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων, να αποκλείεται ολικώς ή μερικώς για τα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω
κανονισμού και τα οποία προορίζονται για την παρα
σκευή των προϊόντων που αναφέρονται στο εν λόγω
άρθρο ή των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο
παράρτημα του εν λόγω κανονισμού " ότι η οδηγία
69/73/ EOK (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
πράξη προσχώρησης του 1979, προβλέπει την εναρμόνιση
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά
ξεων σχετικά με το καθεστώς τελειοποιήσεως προς επα
νεξαγωγή ·
ότι η χρησιμοποίηση γαλακτοκομικών προϊόντων προ
ελεύσεως τρίτων χωρών υπό το καθεστώς τελειοποιή
σεως προς επανεξαγωγή δύναται να θέσει σε κίνδυνο την
κανονική διάθεση των προϊόντων κοινοτικής καταγωγής
και την καλή λειτουργία της κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να απαγορευθεί η
προσφυγή στο καθεστώς τελειοποιήσεως προς επανε
ξαγωγή για τα προϊόντα αυτά ·
ότι, για τους ίδιους λόγους, αποδεικνύεται αναγκαίο να
προβλεφθεί η δυνατότητα απαγόρευσης και ορισμένων
συνήθων εργασιών, κατά την έννοια της οδηγίας
71 /235 / EOK του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1971 περί
εναρμονίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις συνήθεις εργα

σίες οι οποίες είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται στις
τελωνειακές αποθήκες και στις ελεύθερες ζώνες (5), στο
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, γαλακτοκομικών
προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών για τα οποία δεν
έχει εισπραχθεί η εισφορά που επιβάλλεται κατά την
εισαγωγή στην Κοινότητα -

ότι, σ' αυτό το στάδιο, η διάρκεια αυτών των μέτρων
πρέπει να περιοριστεί σε δύο έτη,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο I

1 . Η προσφυγή στο καθεστώς τελειοποιήσεως προς
επανεξαγωγή αποκλείεται για τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68,
εφόσον προορίζονται για την παρασκευή των προϊόντων
που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο ή των εμπορευ
μάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του εν λόγω
κανονισμού.

2. Η προσφυγή σε μερικές από τις συνήθεις εργασίες
που αναφέρονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 71 /235/EOK
δύναται να αποκλεισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
804/68 για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, τα οποία βρίσκο
νται υπό το καθεστώς τελωνειακής αποταμιεύσεως ή σε
ελεύθερη ζώνη.

Άρθρο 2
Το άρθρο 1 παράγραφος 1 δεν θίγει τις εισαγωγές υπό το
καθεστώς τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή που πραγ
ματοποιούνται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από
την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανο
νισμού, δυνάμει των αδειών που ισχύουν κατά την εν
λόγω ημερομηνία.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τον κατά
λογο των εν λόγω αδειών που χορηγήθηκαν.

' Αρθρο
3 3
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για περίοδο δύο ετών.
Πριν από το τέλος της γαλακτοκομικής περιόδου
1984/85, η Επιτροπή θα παρουσιάσει στο Συμβούλιο
έκθεση για την κατάσταση της κοινοτικής αγοράς στον
τομέα του γάλακτος, η οποία ενδεχομένως θα συνο
δεύεται από τις κατάλληλες προτάσεις.

Άρθρο 4
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη

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

ΕΕ αριθ.
Βλέπε σ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.

L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13 .
10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
C 62 της 5 . 3 . 1984, σ. 65 .
L 58 της 8. 3 . 1969, σ. 1 .

ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Kοινοτήτων.
(S) ΕΕ αριθ. L 143 της 29. 6. 1971 , σ. 28.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για ro Συμθούλιο
O Πρόεδρος
M. ROCARD

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1. 4. 84

Αριθ. C 90/29

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 867/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 986/68 κερί θεσπίσεως των γενικών
κανόνων σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων για το αποκορυφωμένο γάλα και το αποκορυφω
μένο γάλα εις κόνιν που προορίζονται για τη διατροφή ζώων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεις αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 856/84 (2), και ιδίως το άρθρο 10 παρά
γραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 2α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 986/68 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 11 87/82 (4), καθορίζει ένα
περιθώριο εντός του οποίου δύναται να καθορίζεται η
ενίσχυση για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη ' ότι,

λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, πρέπει να προ
σαρμοστούν τα όρια του περιθωρίου αυτού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

' Αρθρο
1 1
Στο άρθρο 2α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 986/68, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :

« 3 . Η ενίσχυση για το αποκορυφωμένο γάλα σε
σκόνη ανέρχεται τουλάχιστον σε 54 και κατ' ανώ
τατο όριο σε 85 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
M. ROCARD

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

ΕΕ αριθ.
Βλέπε σ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.

L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13 .
10 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
L 169 της 18. 7 . 1968, σ. 4.
L 140 της 20. 5 . 1982, σ. 6.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 868/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

περί καθορισμού, για την περίοδο εμπορίας 1984/85, της τιμής προσανατολισμού και της τιμής
παρεμβάσεως για τα χονδρά βοοειδή
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχωρήσεως του 1979, και
ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 6 παρά
γραφος 4,

την πρόταση της Επιτροπής (2),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (4),
Εκτιμώντας :

ότι, κατά τον καθορισμό της τιμής προσανατολισμού για
τα χονδρά βοοειδή, πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο οι
στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής όσο και η συμ
βολή την οποία η Κοινότητα θέλει να επιφέρει στην

αρμονική ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου " ότι η κοινή
γεωργική πολιτική έχει ιδίως σαν στόχους την εξασφά
λιση δικαίου βιοτικού επιπέδου στο γεωργικό πληθυσμό,
την εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού και την
εξασφάλιση λογικών τιμών στους καταναλωτές *
ότι η τιμή προσανατολισμού πρέπει να καθορίζεται
σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 3
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 '
ότι, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής καταστάσεως
που χαρακτηρίζει προς το παρόν την αγορά του βοείου
κρέατος, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί, για την
περίοδο εμπορίας 1984/85, τιμή παρεμβάσεως για τα

χονδρά βοοειδή καθοριζόμενη σ' ένα επίπεδο ίσο, σε
σχέση με την τιμή προσανατολισμού, με εκείνο της

μια κοινοτική κλίμακα κατανομής των σφαγίων
χονδρών βοοειδών για τη διαπίστωση των τιμών της
αγοράς και την εφαρμογή των μέτρων παρέμβασης " ότι,
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 871 /84 (7), αποφασίστηκε
να εφαρμοστεί η εν λόγω κοινοτική κλίμακα στα μέτρα
παρεμβάσεως, για χρονικό διάστημα τριών χρόνων,
δοκιμαστικά " ότι η προοδευτική εφαρμογή της κλίμακας
δεν 0α οδηγήσει στον καθορισμό ενιαίας τιμής για κάθε
ποιότητα ή ομάδα ποιοτήτων κρεάτων επιλέξιμων προς
παρέμβαση, παρά μόνο στην έναρξη της περιόδου εμπο
ρίας 1987/88 " ότι, κατά συνέπεια, στη μεταβατική
περίοδο πρέπει να προβλέπεται η ενεργοποίηση και η
αναστολή των αγορών για τις ποιότητες κρέατος που
είναι επιλέξιμες προς παρέμβαση με βάση τη διαπίστωση,
στην αγορά κάθε κράτους μέλους, των τιμών των
ποιοτήτων αυτών σύμφωνα με την εν λόγω κοινοτική κλί
μακα *

ότι, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που επιδιώκει το
καθεστώς της παρέμβασης και τις οικονομικές ευθύνες
που βαρύνουν την Κοινότητα, πρέπει να προβλέπεται η
δυνατότητα περιορισμού των αγορών στην παρέμβαση
σε μια ποιότητα ή ομάδα ποιοτήτων κρεάτων σε ορι
σμένα κράτη μέλη, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά
της παραγωγής και της αγοράς αυτών των κρατών
μελών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο I
Για την περίοδο εμπορίας 1984/85, η τιμή προσανατο
λισμού για τα χονδρά βοοειδή καθορίζεται σε 205,02
ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα ζώντος βάρους.

Άρθρο 2
Για την περίοδο εμπορίας 1984/85, κατά παρέκκλιση
από το άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 :

προηγούμενης περιόδου "

ότι οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1358/80 (5) και (ΕΟΚ)
αριθ. 1208/81 (6) προέβλεψαν και θέσπισαν αντιστοίχως

α) η τιμή παρεμβάσεως που αναφέρεται στο εν λόγω
εδάφιο καθορίζεται σε 184,52 ΕCU ανά 100 χιλιό
γραμμα ζώντος βάρους "

(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
(2) ΕΕ αριθ. C 62 της 5. 3 . 1984, σ. 66.
(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15 Μαρτίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

β) το επίπεδο της τιμής που αναφέρεται στο άρθρο 6
παράγραφος 3 πρώτη φράση του εν λόγω κανονισμού
είναι 184,52 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα ζώντος
βάρους.

(4) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Μαρτίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(5) ΕΕ αριθ. L 140 της 20. 5 . 1980, σ. 4.
(6) ΕΕ αριθ. L 123 της 7 . 5 . 1981 , σ. 3 .

(7) Βλέπε σ. 35 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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Άρθρο 3
Για την περίοδο εμπορίας 1984/85 :

1 . Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 3
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, οι αγορές από

τους οργανισμούς παρεμβάσεως μιας ή περισσοτέρων
ποιοτήτων, ή ομάδων ποιοτήτων, που πρέπει να καθο
ρισθούν, νωπών ή διατηρημένων δι' απλής ψύξεως
κρεάτων, των διακρίσεων 02.01 Α II α) 1 , 02.01 Α II α)
2 και 02.01 Α II α) 3 του Κοινού Δασμολογίου, απο
φασίζονται όταν η μέση τιμή αυτών των ποιοτήτων ή
ομάδων ποιοτήτων, η οποία διαπιστώνεται στην
αγορά κράτους μέλους, ή μιας περιφερείας κράτους
μέλους, με βάση την κοινοτική κλίμακα κατατάξεως
των χονδρών βοοειδών που καθορίσθηκε με τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1208/81 , είναι, κατά τη διάρκεια
δύο συνεχών εβδομάδων, ίση ή κατώτερη της τιμής
αγοράς κατά την παρέμβαση, η οποία καθορίσθηκε
στην έναρξη της περιόδου εμπορίας γι'αυτή την
ποιότητα ή ομάδα ποιοτήτων.

2. Οι αγορές που αναφέρονται στο σημείο 1 μπορούν να
ανασταλούν όταν η μέση τιμή για ορισμένες
ποιότητες ή ομάδες ποιοτήτων κρεάτων, η οποία δια
πιστώνεται στην αγορά κράτους μέλους, ή μιας περι
φερείας κράτους μέλους, με βάση την κλίμακα που
αναφέρεται στο σημείο 1 είναι, κατά τη διάρκεια

Αριθ. L 90/31

τριών συνεχών εβδομάδων, ανώτερη της τιμής αγοράς
κατά την παρέμβαση, η οποία καθορίσθηκε στην
έναρξη της περιόδου εμπορίας γι' αυτές τις ποιότητες
ή ομάδες ποιοτήτων.

3 . Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του σημείου
4, μπορεί, σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, ή σε
περιφέρεια κράτους μέλους, να περιορίσει τον κατά
λογο των ποιοτήτων ή ομάδων ποιοτήτων κρέατος
που είναι επιλέξιμο προς παρέμβαση.
4. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 :

α) ορίζει τις τιμές αγοράς κατά την παρέμβαση ·
β) αποφασίζει τις αγορές κατά την παρέμβαση,
καθώς και την αναστολή τους·
γ) καθορίζει

τις

λεπτομέρειες

εφαρμογής

του

παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη από
τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την έναρξη της περιόδου εμπορίας
1984/85 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
M. ROCARD
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 869/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για την εφαρμογή της κοινοτικής κλίμακας κατατάξεως των σφαγίων των χονδρών βοοειδών
στα μέτρα παρέμβασης στον τομέα του βοείου κρέατος και για τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1202/82
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

Άρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχωρήσεως του 1979,

Από τις 9 Απριλίου 1984, η εφαρμογή των μέτρων παρέμ
βασης που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 805/68 πραγματοποιείται με θάση την κοι
νοτική κλίμακα κατατάξεως των σφαγίων χονδρών
βοοειδών που καθορίστηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 1208/81 , δοκιμαστικά και για χρονική περίοδο
τριών ετών.

Άρθρο 2

I

την πρόταση της Επιτροπής,

Ο καθορισμός της τιμής αγοράς στην παρέμβαση γίνεται
από την Επιτροπή, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται

Εκτιμώντας :
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1208/81 (2) καθόρισε μια
κοινοτική κλίμακα κατατάξεως των σφαγίων των
χονδρών βοοειδών ότι το άρθρο 6 του κανονισμού
αυτού προβλέπει την προοδευτική εφαρμογή αυτής της
κλίμακας στα πλαίσια της οργάνωσης της αγοράς του
βοείου κρέατος * ότι η εν λόγω κλίμακα εφαρμόστηκε σε
μια πρώτη φάση με τη διαπίστωση τιμών της αγοράς από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1202/82 (3), όπως τροπο
ποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1214/83 (4)*
ότι έκτοτε πληρούνται οι όροι για να τεθεί σε εφαρμογή
η κλίμακα αυτή, στα πλαίσια των μέτρων παρέμβασης,
δοκιμαστικά για χρονική περίοδο τριών ετών
ότι η εφαρμογή αυτή της κοινοτικής κλίμακας στα μέτρα
παρέμβασης θα πρέπει να γίνει προοδευτικά σε τρία
ισόχρονα στάδια κατά τη διάρκεια της μεταβατικής
περιόδου - ότι αυτή η δοκιμαστική φάση προσέγγισης
των τιμών αγοράς στα κράτη μέλη πρέπει να οδηγήσει,
στην αρχή της περιόδου εμπορίας 1986/87, στον καθο
ρισμό μιας ενιαίας τιμής αγοράς σε όλη την Κοινότητα,
για κάθε ποιότητα κρέατος επιλέξιμη για παρέμβαση "

ότι πρέπει να παραταθεί μέχρι το τέλος της περιόδου
εμπορίας 1986/87 η εφαρμογή της διπλής διαπίστωσης
τιμών που προβλέπεται επί του παρόντος από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1202/82,

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

ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αρι9.

L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
123 της 7. 5 . 1981 , σ. 3 .
140 της 20. 5 . 1982, σ. 35 .
132 της 21 . 5 . 1983 , σ. 14.

στο άρθρο 3, με τρόπο ώστε να καταλήξει, στο τέλος
μιας προσέγγισης, σε τρία ισόχρονα στάδια, κατά την
έναρξη της περιόδου εμπορίας 1986/87, στον καθορισμό
μιας ενιαίας τιμής αγοράς για όλη την Κοινότητα, για
κάθε ποιότητα νωπών κρεάτων ή κρεάτων υπό ψύξη επι
λέξιμη για την παρέμβαση.

Άρθρο 3

Η Επιτροπή θεσπίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο, πριν το τέλος της
περιόδου εμπορίας 1984/85, έκθεση επί της εφαρμογής
των μέτρων παρέμβασης που πραγματοποιήθηκε σύμ
φωνα με την κοινοτική κλίμακα κατάταξης των χονδρών
βοοειδών.

Άρθρο 5
Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1202/82, οι
όροι «της περιόδου εμπορίας 1983/84» αντικαθίστανται
από τους όρους «της περιόδου εμπορίας 1986/87 ».
Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.
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Αριθ. L 90/33

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984,

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
M. ROCARD
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Αριθ. L 90/34

. 4.84

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 870/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1199/82 περί χορηγήσεως συμπληρωματικής
πριμοδοτήσεως για τη διατήρηση των θηλαζουσών αγελάδων στην Ιρλανδία και στη Βόρεια
Ιρλανδία
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη διατηρηση των θηλαζουσών αγελάδων (6), όπως τρο
ποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1198/82 (7) ·

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

ότι, επειδή η κατάσταση των γεωργών στην περιοχή
αυτή της Κοινότητας δεν βελτιώθηκε πολύ κατά την
περίοδο εμπορίας 1983 /84, φαίνεται αναγκαίο να ληφθεί
ίδιο μέτρο για την περίοδο εμπορίας 1984/85 *
ότι πρέπει να τροποποιηθεί κατά συνέπεια το άρθρο 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1199/82,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43 ,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

Άρθρο 1

Εκτιμώντας :

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 199/82 (4), όπως τρο
ποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1216/83 (5), προβλέφθηκε η χορήγηση συμπληρωματικής
πριμοδοτήσεως για τη διατήρηση των θηλαζουσών αγε
λάδων στην Ιρλανδία και στη Βόρεια Ιρλανδία, στο
μέτρο που τα ενδιαφερόμενα κράτη δεν χορηγούσαν σε
εθνικό επίπεδο τη συμπληρωματική πριμοδότηση που
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1357/80 του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου
1980 περί καθιερώσεως καθεστώτος πριμοδοτήσεως για

Στο άρθρο 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1199/82, οι όροι «για την περίοδο εμπορίας
1983 /84» αντικαθίστανται από τους όρους «για την
περίοδο εμπορίας 1984/85 ».

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από τις 2 Απριλίου 1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
M. ROCARD

(') ΕΕ αριθ. C 62 της 5 . 3 . 1984, σ. 67 .
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15 Μαρτίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Μαρτίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) ΕΕ αριθ. L 140 της 20. 5 . 1982, σ. 30.
(5) ΕΕ αριθ. L 132 της 21 . 5. 1983, σ. 16.

(6) ΕΕ αριθ. L 140 της 5 . 6. 1980, σ. 1 .
(7) ΕΕ αριθ. L 140 της 20. 5. 1982, σ. 28.
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Αριθ. L 90/35

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 871/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για την τέταρτη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80 περί κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα του προθείου και αιγείου κρέατος και για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 950/68 περί του Κοινού Δασμολογίου
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής (3),
Εκτιμώντας :

ότι στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1837/
80 (4) του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1195/82 (5), είχε προ
βλεφθεί ότι η Επιτροπή υποβάλει πριν από την 1η Οκτω
βρίου 1983 στο Συμβούλιο έκθεση για τη λειτουργία και
την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του προ
βείου και αιγείου κρέατος * ότι η εξέταση της έκθεσης
που διαβιβάστηκε από την Επιτροπή οδηγεί στην τροπο
ποίηση της ρύθμισης στον εν λόγω τομέα '
ότι η περίοδος των τεσσάρων ετών που αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 1837/80, που προβλέφθηκε κατά την έναρξη
λειτουργίας της κοινής οργάνωσης της αγοράς για την
πραγματοποίηση σταδιακής προσαρμογής των διαρθρώ
σεων παραγωγής και εμπορίας στα διάφορα κράτη μέλη,
λήγει στο τέλος της περιόδου εμπορίας 1983 /84 * ότι δεν
δικαιολογείται ο καθορισμός ενιαίας τιμής αναγωγής σε
επίπεδο διαφορετικό από εκείνο που προβλέπεται για
την τιμή βάσης - ότι, στο εξής, αυτή η έννοια πρέπει να
ταυτίζεται με την έννοια της τιμής βάσης '

ότι η μερική ομαδοποίηση των περιοχών που αναφέ
ρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του εν λόγω κανο
νισμού ανταποκρίνεται στη μέριμνα να ενοποιηθούν οι
περιοχές που παρουσιάζουν πολύ συγκρίσιμες δομές
παραγωγής και εμπορίας του κρέατος αμνού '

(') ΕΕ αριθ. C 62 της 5. 3 . 1984, σ. 68.
(J) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15 Μαρτίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Μαρτίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) ΕΕ αριθ. L 183 της 16. 7 . 1980, σ . I.
( 5 ) ΕΕ αριθ. L 140 της 20. 5 . 1982, σ. 22 .

ότι πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα για τα κράτη
μέλη να καταβάλουν προκαταβολή υπέρ των παραγωγών
των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια
της οδηγίας 75/268/ EOK (6)* ότι πρέπει, για το σκοπό
αυτό, να προβλεφθεί η εκτιμώμενη πτώση του εισοδή
ματος κατά την έναρξη της περιόδου εμπορίας *
ότι όσον αφορά την πριμοδότηση στους παραγωγούς
προβείου κρέατος, εκτός από το γεγονός ότι για τους

λόγους που προαναφέρθηκαν δεν καθορίζεται πλέον
τιμή αναγωγής από την περίοδο εμπορίας που αρχίζει το
1984, είναι σκόπιμο να απλοποιηθεί ο τρόπος υπολο
γισμού αυτής της πριμοδότησης * ότι η απώλεια εισοδή
ματος του παραγωγού για δεδομένη περιοχή πρέπει να
προκύπτει από την ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ κοινο
τικής τιμής βάσης και αριθμητικού μέσου όρου των
τιμών αγοράς που διαπιστώθηκαν στην εν λόγω
περιοχή * ότι είναι σκόπιμο να προσαρμοσθεί αυτή η απώ
λεια με την εφαρμογή συντελεστή που εκφράζει για την
εν λόγω περιοχή την κανονική μέση ετήσια παραγωγή
κρέατος αμνού *
ότι, για να διασφαλίζεται μεγαλύτερη αποτελεσματι
κότητα κατά τη διαχείριση και τη στήριξη της αγοράς,
πρέπει να προβλεφθεί, όσον αφορά την εφαρμογή των
μέτρων της ιδιωτικής αποθήκευσης, η κατά περιφέρειες
ενεργοποίησή τους σύμφωνα με κανόνες ανάλογους με
εκείνους που ισχύουν για την πραγματοποίηση των
αγορών στην παρέμβαση ' ότι είναι εξάλλου σκόπιμο να
προβλεφθεί η δυνατότητα διαφοροποίησης του ποσού
της χορηγούμενης ενίσχυσης σε συνάρτηση με τις
περιοχές *
ότι η σημαντική ανάπτυξη των ενδοκοινοτικών εμπο
ρικών συναλλαγών ορισμένων παρασκευασμάτων προ
βείου κρέατος οδηγεί στη διευκρίνιση των ορισμών των
εν λόγω παρασκευασμάτων και στην πρόβλεψη
είσπραξης ποσού ίσου με το ποσό της χορηγούμενης
μεταβλητής πριμοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 9
παράγραφος 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1837/80, επί
των εν λόγω παρασκευασμάτων κατά την έξοδό τους
από την οικεία περιοχή,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80 τροποποιείται ως
εξής :
1 . Στο άρθρο 1 , το σημείο γ) αντικαθίσταται από τα ακό
λουθα σημεία :
«γ) 16.02 Β III 6) 2 αα) 11 :

Έτερα παρασκευάσματα και κονσέρβαι κρεάτων
ή παραπροϊόντων σφαγίων προβείων ή αιγείων,
(6) ΕΕ αριθ. L 128 της 19 . 5 . 1975, σ. 8.

ΑριS. L 90/36
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πλην εκείνων που περιέχουν κρέας ή παραπροϊ
όντα κατοικίδιων χοιροειδών ή βοοειδών, μη
εψημένων· μίγματα κρέατος ή παραπροϊόντων
σφαγίων εψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων
σφαγίων μη εψημένων
δ) 16.02 Β III 6) 2 αα) 22 :
Έτερα παρασκευάσματα και κονσέρβαι κρεάτων
ή παραπροϊόντων σφαγίων πρόβειων ή αιγείων,
πλην εκείνων που περιέχουν κρέας ή παραπροϊ
όντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών ή βοο
ειδών μη κατονομαζόμενα.»
2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί
μενο :

« Άρΰρο 3
1 . Καθορίζεται κατ έτος, σύμφωνα με τη διαδι
κασία που προβλέπεται στο άρθρο 43 παράγραφος 2
της συνθήκης, για την επόμενη περίοδο εμπορίας, τιμή
βάσης για σφάγια προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα
δι' απλής ψύξεως.
2. Η τιμή βάσης καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη
κυρίως :
α) την κατάσταση της αγοράς στον τομέα του προ

βείου κρέατος κατά το τρέχον έτος *
β) τις προοπτικές αναπτύξεως της παραγωγής και της
κατανάλωσης προβείου κρέατος *
γ) το κόστος παραγωγής του προβείου κρέατος *
δ) την κατάσταση της αγοράς στους άλλους τομείς
ζωικών προϊόντων και κυρίως στον τομέα του
βοείου κρέατος "
ε) την πείρα που αποκτήθηκε.
3 . Το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία και μετά

από πρόταση της Επιτροπής, ορίζει τις κατά εποχή
καθοριζόμενες τιμές βάσης, για να λάβει υπόψη τις
κανονικές εποχιακές μεταβολές της κοινοτικής αγο
ράς του προβείου κρέατος.
4. Εκτός από παρέκκλιση που αποφασίζεται από το
Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία και μετά από πρό
ταση της Επιτροπής, η περίοδος εμπορίας αρχίζει την
πρώτη Δευτέρα του Απριλίου και τελειώνει την προη
γούμενη από την ημέρα αυτή, το επόμενο έτος.
5 . Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κα
θορίζονται οι ακόλουθες περιοχές :
— περιοχή 1 : Ιταλία και Ελλάδα,
— περιοχή 2 : Γαλλία,
— περιοχή 3 : Βέλγιο, Δανία, Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία της Γερμανίας, Λουξεμβούργο, Κάτω
Χώρες,
— περιοχή 4 : Ιρλανδία,
— περιοχή 5 : Μεγάλη Βρετανία,
— περιοχή 6 : Βόρεια Ιρλανδία.»

3 . Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί
μενο :

« Άρ&ρο 4
1 . Μια τιμή πρόβειων σφαγίων, νωπών ή δια
τηρημένων δι' απλής ψύξεως, διαπιστώνεται στις αντι
προσωπευτικές αγορές της Κοινότητας βάσει των
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τιμών που διαπιστώνονται στην ή στις αντιπροσωπευ
τικές αγορές κάθε περιοχής ή, όσον αφορά τις
περιοχές 1 και 3, κάθε κράτους μέλους για τις διά
φορες κατηγορίες πρόβειων σφαγίων νωπών ή δια

τηρημένων δι' απλής ψύξεως, λαμβάνοντας υπόψη,
αφενός, τη σπουδαιότητα καθεμιάς από τις κατηγο
ρίες αυτές και, αφετέρου, τη σχετική σπουδαιότητα
του ζωικού κεφαλαίου των προβάτων σε κάθε περιοχή
ή, όσον αφορά τις περιοχές 1 και 3, σε κάθε κράτος
μέλος.
2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρ
θρου και κυρίως ο ορισμός του "βάρους του σφαγίου"
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέ
πεται στο άρθρο 26.»
4. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί
μενο :

« ΆρΦρο 5
1 . Κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο για να αντι
σταθμισθεί μια απώλεια εισοδήματος των παραγωγών
προβείου κρέατος σε μία ή περισσότερες περιοχές

κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας, ορίζεται
χωρίς καθυστέρηση μια πριμοδότηση, μετά το πέρας
της εν λόγω περιόδου εμπορίας.
2 . Η απώλεια εισοδήματος που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 εκφράζει, ανά 100 χιλιόγραμμα βάρους
σφαγίου, την ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ της τιμής
βάσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και
του αριθμητικού μέσου των τιμών αγοράς που δια
πιστώνονται για κάθε περιοχή, σύμφωνα με το άρ
θρο 4.

3 . Το ποσό της πριμοδότησης που πληρώνεται ανά
προβατίνα και ανά περιοχή λαμβάνεται πολλαπλασιά
ζοντας την απώλεια εισοδήματος που αναφέρεται
στην παράγραφο 2 επί ένα συντελεστή που εκφράζει
για κάθε περιοχή την κανονική μέση ετήσια
παραγωγή κρέατος αμνού ανά προβατίνα, που εκφρά
ζεται ανά 100 χιλιόγραμμα βάρους σφαγίου.
4. Εάν, ωστόσο, για μία ή περισσότερες περιοχές,
κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5, προβλέ
πεται μια πτώση του εισοδήματος δυνάμενη να προ
βλεφθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας,
λαμβάνοντας υπόψη τη δυνάμενη να προβλεφθεί εξέ
λιξη των τιμών της αγοράς που αναφέρονται στο
άρθρο 4 και της μεταβλητής πριμοδότησης που αναφέ
ρεται στο άρθρο 9, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 26, το ή τα ενδιαφερόμενα
κράτη μέλη μπορούν, στην ή στις εν λόγω περιοχές,
να καταβάλουν προκαταβολή υπέρ των παραγωγών
προβείου κρέατος που ευρίσκονται στις μειονεκτικές
γεωργικές περιοχές οι οποίες οροθετούνται κατ' εφαρ
μογή του άρθρου 3 παράγραφοι 3 , 4 και 5 της οδηγίας
75 / 268 / EOK .

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 , 2 και 3, καθορίζεται,
μετά το τέλος της εν λόγω περιόδου εμπορίας, το
ποσό της οριστικής πριμοδότησης και, εάν είναι ανα
γκαίο, καταβάλλεται το ποσό που υπολείπεται στις
μειονεκτικές γεωργικές περιοχές που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο.
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Ωστόσο, όταν χορηγείται πριμοδοτηση για την

περιοχή 2, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων θα
μπορεί να χορηγηθεί στην περιοχή 1 ένα ποσό ίσο με
την πριμοδότηση που καταβάλλεται ανά προβατίνα
στην περιοχή 2, εάν οι δικαιούχοι αποδείξουν, κατά
τρόπο ικανοποιητικό για την αρμόδια αρχή, ότι οι
αμνοί που προέρχονται από τις προβατίνες που κατέ
χουν δεν 9α σφαγούν πριν από την ηλικία των δύο
μηνών.
6. Για την περιοχή 5 η απώλεια εισοδήματος μειώ
νεται, σε περίπτωση εφαρμογής της μεταβλητής πρι

μοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 9, κατά τον
σταθμισμένο μέσο όρο των μεταβλητών πριμοδοτή
σεων που πράγματι χορηγήθηκαν.
Αυτός ο μέσος όρος, που εκφράζεται ανά 100 χιλιό
γραμμα βάρους σφαγίου, λαμβάνεται διαιρώντας το
συνολικό ποσό των πριμοδοτήσεων που πράγματι

χορηγήθηκαν διά της παραγωγής βεβαιωμένων ζώων
για τα οποία μπορεί να καταβληθεί αυτή η μεταβλητή
πριμοδότηση κατά τη σφαγή ή, ανάλογα με την
περίπτωση, κατά την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά.
7 . Για τον καθορισμό του αριθμητικού μέσου όρου
των τιμών της αγοράς που αναφέρεται στην παρά
γραφο 2, όταν σε μια περιοχή εφαρμόζονται τα μέτρα
παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο β παρά
γραφος 1 στοιχείο β) και για την περίοδο που πράγ
ματι γίνονται αγορές, η τιμή αγοράς αντικαθίσταται
με την κατά εποχή καθοριζόμενη τιμή παρέμβασης.
8 . Η πριμοδότηση χορηγείται στον δικαιούχο
παραγωγό βάσει του αριθμού των διατηρούμενων
προβατίνων στην εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια
μιας ελαχίστης περιόδου που θα καθορισθεί σύμφωνα
με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26.
9. Το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής
και με ειδική πλειοψηφία, ορίζει τους γενικούς
κανόνες του καθεστώτος που προβλέπει το παρόν
άρθρο και κυρίως δίνει τους ορισμούς του παραγωγού
που δικαιούται πριμοδότηση και της προβατίνας για
την οποία δικαιούται την πριμοδότηση.
Το Συμβούλιο, που αποφασίζει με την ίδια διαδι
κασία, μπορεί να προβλέψει να χορηγείται η πριμο
δότηση μόνο στους παραγωγούς που διατηρούν έναν
ελάχιστο αριθμό προβατίνων.
10. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 26 :
— καθορίζει, ενδεχομένως, την πριμοδότηση που
πληρώνεται ανά προβατίνα και ανά περιοχή,
— θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος
άρθρου και κυρίως τις σχετικές με την υποβολή
αιτήσεων πριμοδότησης, τους ελέγχους και την
πληρωμή της πριμοδότησης.
11 . Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στα
πλαίσια του καθεστώτος που προβλέπεται στο παρόν
άρθρο θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος των παρεμβά
σεων που προορίζονται για την εξομάλυνση των γεωρ
γικών αγορών.»
5 . Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 και η παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο κεί
μενο :

Αριθ. L 90/37

« 1 . Οταν η τιμή που διαπιστώνεται σύμφωνα με το
άρθρο 4 βρίσκεται σε επίπεδο κατώτερο από το 90 °/ο
της κατά εποχή προσαρμοζόμενης τιμής βάσης που
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και μπορεί να
διατηρηθεί κάτω από αυτό το επίπεδο, μπορούν να
αποφασισθούν για το σύνολο της Κοινότητας τα

μέτρα παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 στοιχείο α).
Τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπο
ρούν να αποφασισθούν για μία ή περισσότερες
περιοχές της Κοινότητας, όταν η τιμή που διαπιστώ
νεται στην ή στις αντιπροσωπευτικές αγορές σε μία ή
περισσότερες περιοχές βρίσκεται σε επίπεδο κατώτερο
από το 90 °/ο της κατά εποχή προσαρμοζόμενης τιμής
βάσης που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και
μπορεί να διατηρηθεί κάτω από αυτό το επίπεδο στην
ή στις οικείες περιοχές * τα μέτρα αυτά μπορούν να
διαφοροποιηθούν κατά περιοχές.
2 . Όταν, κατά την περίοδο από 15 Ιουλίου μέχρι 15
Δεκεμβρίου κάθε έτους, η τιμή που διαπιστώνεται
σύμφωνα με το άρθρο 4 είναι ίση ή μικρότερη από
την κατά εποχή προσαρμοζόμενη τιμή παρέμβασης
που αντιστοιχεί στο 85 °/ο της κατά εποχή προσαρμο
ζόμενης τιμής βάσης και όταν, συγχρόνως, η τιμή που
διαπιστώνεται στις αντιπροσωπευτικές αγορές ορι
σμένης περιοχής είναι ίση ή μικρότερη της κατά επο
χή προσαρμοζόμενης τιμής παρέμβασης, ή, κατά
περίπτωση, της παράγωγης κατά εποχή προσαρμοζό
μενης τιμής παρέμβασης, εφαρμόζονται για την οικεία
περιοχή τα μέτρα παρέμβασης που προβλέπονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο 6), μετά από αίτηση
ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών. Εντούτοις, όσον
αφορά τις περιοχές 1 και 3 , μπορούν να εφαρμοσθούν
αυτά τα μέτρα παρέμβασης για το ή τα κράτη μέλη
που αποτελούν τμήμα αυτών των περιοχών.»

6. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί
μενο :

« Άρβρο 9
1 . Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να χορηγήσει στην
περιοχή 5 μια πριμοδότηση για τη σφαγή προβατο
ειδών, κατά το μέτρο που δεν εφαρμόζει στην εν λόγω
περιοχή τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 στοιχείο 6), όταν οι τιμές που διαπιστώ
νονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές αυτής της
περιοχής βρίσκονται κάτω από ένα "κατευθυντήριο
επίπεδο" που αντιστοιχεί στο 85 °/ο της τιμής βάσης
που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 .
Το κατευθυντήριο επίπεδο που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο προσαρμόζεται κατά εποχή με τον ίδιο τρόπο
όπως και η τιμή βάσης.
2 . Το ύψος της πριμοδότησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 ισούται με τη διαφορά μεταξύ του κατά
εποχή προσαρμοζόμενου κατευθυντήριου επιπέδου
και της τιμής της αγοράς που διαπιστώνεται σ' αυτή
την περιοχή .

3 . Στην περίπτωση πληρωμής της πριμοδότησης που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στην περιοχή 5, η Επι
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Αριθ. L 90/38

τροπή θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα ώστε να εισπράτ
τεται ένα ποσό ισοδύναμο με εκείνο της πριμο
δότησης που πράγματι χορηγήθηκε στα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α) και γ) κατά την
έξοδο από την εν λόγω περιοχή.
4. Η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής

του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 26. Αυτές οι λεπτομέρειες
μπορούν να περιλαμβάνουν κυρίως τα αναγκαία
μέτρα για να αποφευχθούν, όσον αφορά τα ζώντα
ζώα, τα κρέατα και τα παρασκευάσματα, οι διατα
ραχές στις συναλλαγές που προκύπτουν από την
εφαρμογή του καθεστώτος πριμοδότησης που αναφέ
ρεται στην παράγραφο 1 .
5 . Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια
του καθεστώτος που προβλέπεται στο παρόν άρθρο
θεωρείται ότι αποτελούν μέρος των παρεμβάσεων που
προορίζονται για την εξομάλυνση των γεωργικών
αγορών.»
7. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο :
« 1 . Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
στοιχεία 6), γ) και δ), εφαρμόζονται οι συντελεστές
των δασμών του Κοινού Δασμολογίου.»
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λειτουργία της κοινής οργάνωσης αγοράς και ιδίως σχε
τικά με τα καθεστώτα παρέμβασης και πριμοδοτήσεων,
προκειμένου να μπορέσει το Συμβούλιο να επανεξετάσει
τα καθεστώτα αυτά και να λάβει, με ειδική πλειοψηφία
και μετά από πρόταση της Επιτροπής, πριν την 1η Απρι
λίου 1989, τα κατάλληλα μέτρα.
2.

Η έκθεση της Επιτροπής πρέπει να λαμβάνει υπόψη

της τα ακόλουθα στοιχεία :

— εξέλιξη της αγοράς και των εισοδημάτων των
παραγωγών προβείου κρέατος στην Κοινότητα και σε
κάθε κράτος μέλος,

— εξέλιξη των εισαγωγών προέλευσης τρίτων χωρών,
— επιπτώσεις της εξέλιξης αυτής στον κοινοτικό προ
ϋπολογισμό.

Άρθρο 3

Το παράρτημα « Κοινό Δασμολόγιο» του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 950/68 τροποποιείται σύμφωνα με το
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 4

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

1 . Η Επιτροπή παρουσιάζει στο Συμβούλιο, πριν από
την 1η Οκτωβρίου 1988, δεύτερη έκθεση σχετικά με τη

Εφαρμόζεται από την έναρξη της περιόδου εμπορίας που
αρχίζει το 1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
M. ROCARD
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Aριθ. L 90/39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το Κοινό Δασμολόγιο τροποποιείται ως εξής:

1 . Η διάκριση 16.02 Β III 6) 2 αα) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

\\

Δασμοί

Δασμολογική
κλάσις

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αυτόνομοι

Συμβατικοί

%

%

(Ε)
2

]

16.02

3

4

20

(α)

20

(α)

Έτερα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων :

Β. (αμετάβλητο)
III . (αμετάβλητο)
α) (αμετάβλητο)
β) (αμετάβλητο)
1 . (αμετάβλητο)
2. (αμετάβλητο)
αα) (αμετάβλητο)
11 . Μη εψημένα. Μίγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων
εψημένων και κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων μη εψη
μένων
22. Μη κατονομαζόμενα
(α) Βλεπε παράρτημα.

2. Στο παραρτημα προστίθεται το ακόλουθο κείμενο στην κλάση 16.02 :
Συμβατικοί

Δασμολογική
κλάσις

16.02

Περιγραφή εμπορευμάτων

δασμοί
%

Έτερα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων :
Β . Λοιπά :

Il

III. Μη κατονομαζόμενα :
β) Λοιπά :
2 . Μη κατονομαζόμενα :
αα) προβατοειδών ή αιγοειδών :
11 . Μη εψημένα. Μίγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων εψημένων και
κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων μη εψημένων :
— προβατοειδών
— αιγοειδών
22 . Μη κατονομαζόμενα :
— προβατοειδών
— αιγοειδών

20
26

I
20
26
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 872/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για τη θέσπιση γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση πριμοδότησης υπέρ των παραγωγών
προβείου κρέατος και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2643/80
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

εκτροφή τουλάχιστον δέκα προβατίνων στην επι
κράτεια ενός και μόνο κράτους μέλους, με εξαί
ρεση την Ελλάδα όπου το ελάχιστο όριο είναι
πέντε προβατίνες·

τη συνθήκη για την Ιδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1980 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του προθείου και αιγείου κρέατος ('), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
87 1 /84 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 7,
την πρόταση της Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :

β) ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων που προ
βαίνει στην από κοινού χρησιμοποίηση των μέσων
γεωργικής παραγωγής για την από κοινού εκτροφή
τουλάχιστον δέκα προβατίνων στην επικράτεια
ενός και μόνο κράτους μέλους.

2. Προβατίνα επιλέξιμη για πριμοδότηση :
Όλα τα θηλυκά του είδους των προβατοειδών τα
οποία έχουν οχευθεί για πρώτη φορά, καθώς και αυτά
που έχουν γεννήσει τουλάχιστον μία φορά, εξαιρου
μένων αυτών που προορίζονται για ανανέωση, τα
οποία βρίσκονται στην εκμετάλλευση κατά την ημε
ρομηνία καταθέσεως της αιτήσεως για την πριμο
δότηση.

ότι το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80
προβλέπει ότι, για να αντιμετωπισθεί η ενδεχόμενη απώ
λεια εισοδήματος, χορηγείται πριμοδότηση προς όφελος
των παραγωγών προβείου κρέατος - ότι, ως εκ τούτου,
είναι αναγκαίο να ορισθούν οι δικαιούχοι του μέτρου
αυτού '

ότι οι προβατίνες πρέπει να επιλέγονται σύμφωνα με κρι
τήρια που ομοιάζουν όσο το δυνατό περισσότερο με τα
κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της οδη
γίας 82/ 177/EOK του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου
1982 σχετικά με τις στατιστικές έρευνες για τους
πληθυσμούς προβατοειδών και αιγοειδών που πραγματο
ποιούνται από τα κράτη μέλη (4) ■
ότι για λόγους καλής διοικητικής διαχείρισης πρέπει να
προβλέπεται η μεταφορά της καταβολής της πριμο
δότησης στην επόμενη περίοδο εμπορίας όταν το κατά
μονάδα ποσό είναι ελάχιστο,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο I

Άρθρο 2
Η ανά προβατίνα πριμοδότηση που αναφέρεται στο
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80 καταβάλ
λεται μόνον όταν το επίπεδο της υπερβαίνει ποσό που θα
καθορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται

στο άρθρο 26 του εν λόγω κανονισμού * σε αντίθετη
περίπτωση, το ποσό της πριμοδότησης προστίθεται στο
ποσό της πριμοδότησης που καταβάλλεται ανά προβα
τίνα για την επόμενη περίοδο στην ή στις σχετικές
περιοχές.

Άρθρο 3

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται μετά το τέλος μιας
περιόδου εμπορίας ότι το ποσό της προκαταβολής που
καταβάλλεται κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος
3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80
είναι μεγαλύτερο από την πριμοδότηση που καταβάλ
λεται ανά προβατίνα για την εν λόγω περίοδο εμπορίας,
ένα ποσό αντίστοιχο αυτής της διαφοράς αφαιρείται από
το ποσό της πριμοδότησης που πρέπει να καταβληθεί
ανά προβατίνα, για την επόμενη περίοδο εμπορίας, στους
παραγωγούς των σχετικών μειονεκτικών γεωργικών
περιοχών.

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού νοείται ως :
1 . Παραγωγός προβείου κρέατος :
α) ο ασκών μεμονωμένη γεωργική εκμετάλλευση,
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επιδίδεται στην
(>)
(2)
( 3)
(4)

ΕΕ αριθ.
Βλέπε σ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.

L 183 της 16. 7. 1980, σ. 1 .
35 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
C 62 της 5 . 3 . 1984, σ. 73 .
L 81 της 27 . 3 . 1982, σ. 35 .

Άρθρο 4

Ο κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 2643/80 καταργείται.
Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα
από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την έναρξη της περιόδου εμπορίας που
αρχίζει το 1984.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

. 4.84

Αριθ. L 90/41

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. ROCARD

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 90/42

1. 4. 84

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 873/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1984/85, της τιμής βάσης και των τιμών παρέμ
βασης ντον τομέα του κροθείου κρέατος
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1980 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
87 1 /84 (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το
άρθρο 7 παράγραφος 6,
την πρόταση της Επιτροπής (3),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (4),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (5),

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1 837/80 * ότι για την περίοδο
εμπορίας 1984/85 πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο κατώ

τερο από εκείνο που καθορίστηκε για την προηγούμενη
περίοδο " ότι οι τιμές παρέμβασης αντιστοιχούν σε ένα
ποσοστό της τιμής βάσης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Για την περίοδο εμπορίας 1984/85, στον τομέα του προ
βείου κρέατος :
1 . Η τιμή βάσης καθορίζεται σε 428,04 ΕCU ανά 100
χιλιόγραμμα βάρους σφαγίου.

2. Η τιμή παρέμβασης καθορίζεται σε 363,83 ΕCU ανά
100 χιλιόγραμμα βάρους σφαγίου.

3. Η παράγωγη τιμή παρέμβασης που ισχύει στην
περιοχή 4 καθορίζεται σε 344,22 ΕCU ανά 100 χιλιό

Εκτιμώντας :

ότι, κατά τον καθορισμό της τιμής βάσης για τα
ολόκληρα σφάγια προβατοειδών, πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τόσο οι στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής
όσο και η συμβολή της Κοινότητας στην αρμονική ανά
πτυξη του διεθνούς εμπορίου " ότι η κοινή γεωργική
πολιτική έχει ιδίως ως στόχους να εξασφαλίσει στο
γεωργικό πληθυσμό δίκαιο βιοτικό επίπεδο, να εγγυηθεί
την ασφάλεια του εφοδιασμού και να εξασφαλίσει
λογικές τιμές στον καταναλωτή *
ότι η τιμή βάσης πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τα
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του

γραμμα βάρους σφαγίου.

Άρθρο 2
Οι τιμές που αναφέρονται στο άρθρο 1 καθορίζονται
εποχιακά σύμφωνα με τον πίνακα που εμφαίνεται στο
παράρτημα.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
M. ROCARD

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

ΕΕ αριθ. L 183 της 16. 7. 1980, σ. 1 .
Βλέπε σ. 35 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
ΕΕ αριθ. C 62 της 5 . 3 . 1984, σ. 74.
Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15 Μαρτίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(5) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Μαρτίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Αριθ. L 90/43

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σε ECU/100 kg βάρους οφαγίου)
Εβδομάδα
που αρχίζει στις

2 Απριλίου
9 Απριλίου
16 Απριλίου
23 Απριλίου
30 Απριλίου
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30

1984
1984
1984
1984
1984

Μαΐου 1984
Μαΐου 1984
Μαΐου 1984
Μαΐου 1984
Ιουνίου 1984
Ιουνίου 1984
Ιουνίου 1984
Ιουνίου 1984
Ιουλίου 1984
Ιουλίου 1984
Ιουλίου 1984
Ιουλίου 1984
Ιουλίου 1984

6 Αυγούστου 1984
13 Αυγούστου 1984
20 Αυγούστου 1984
27 Αυγούστου 1984
3 Σεπτεμβρίου 1984
10 Σεπτεμβρίου 1984
17 Σεπτεμβρίου 1984
24 Σεπτεμβρίου 1984
1 Οκτωβρίου 1984
8 Οκτωβρίου 1984
15 Οκτωβρίου 1984
22 Οκτωβρίου 1984
29 Οκτωβρίου 1984
5 Νοεμβρίου 1984
12 Νοεμβρίου 1984
19 Νοεμβρίου 1984
26 Νοεμβρίου 1984
3 Δεκεμβρίου 1984
10 Δεκεμβρίου 1984
17 Δεκεμβρίου 1984
24 Δεκεμβρίου 1984
31 Δεκεμβρίου 1984
7 Ιανουαρίου 1985
14 Ιανουαρίου 1985
21 Ιανουαρίου 1985
28 Ιανουαρίου 1985
4 Φεβρουαρίου 1985
1 1 Φεβρουαρίου 1985
18 Φεβρουαρίου 1985
25 Φεβρουαρίου 1985
4 Μαρτίου 1985
1 1 Μαρτίου 1985
18 Μαρτίου 1985
25 Μαρτίου 1985

Εβδομάδα

Τιμή βάσης

Τιμή
παρέμβασης

Παράγωγη τιμή
παρέμβασης

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

487,03
486,70
486,00
484,00
482,00
479,00
477,00
472,00
467,00
460,00
448,00
427,00
403,00
381,00
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,68
376,90
377,30
379,00
381,00
384,00
387,50
392,00
397,00
402,00
407,00
415,00
423,00
430,00
438,00
446,00
454,00
460,00
466,00
472,00
480,00
483,00
486,00
489,00
490,00
491,00
491,00

413,98
413,70
413,10
411,40
409,70
407,15
405,45
401,20
396,95
391,00
380,80
362,95
342,55
323,85
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,18
320,37
320,71
322,15
323,85
326,40
329,38
333,20
337,45
341,70
345,95
352,75
359,55
365,50
372,30
379,10
385,90
391,00
396,10
401,63
408,00
410,55
413,10
415,65
416,50
417,35
417,35

394,37
384,09
393,49
391,79
390,09
387,54
385,84
381,59
377,34
371,39
361,19
343,34
322,94
304,24
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,57
300,76
301,10
302,54
304,24
306,79
309,77
313,59
317,84
322,09
326,34
333,14
339,94
345,89
352,69
359,49
366,29
371,39
382,02
382,02
388,39
390,94
393,49
396,04
396,89
397,74
397,74

44

45
46
47
48
49
50
51
52

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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1.4. 84

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 874/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1984/85, της κατ' αποκοπή ενισχύσεως στην
παραγωγή, καθώς και της τιμής στόχου στον τομέα των αποξηραμένων ζωοτροφών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1117/78 του Συμβουλίου της

να καθορισθεί το ποσοστό αυτό σε 100 % για τα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο 6)
πρώτη περίπτωση και στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1 1 17/78, και σε 50 % για τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 στοιχείο 6) δεύτερη περίπτωση του
εν λόγω κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

22ας Μαίου 1978 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των αποξηραμένων ζωοτροφών (!), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1220/83 (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3, το
άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 3 και το άρθρο 5 παράγρα
φος 2,

την πρόταση της Επιτροπής (3),

Άρθρο 1
Για την περίοδο εμπορίας 1984/85, το ποσό της
κατ' αποκοπή ενισχύσεως στην παραγωγή, που προβλέ
πεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1117/78
για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία
6) και γ) του εν λόγω κανονισμού, καθορίζεται σε 8,41
ΕCU ανά τόνο.

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (4),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (5),
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1117/78
προβλέπει ότι η κατ' αποκοπή ενίσχυση στην παραγωγή
των αποξηραμένων ζωοτροφών πρέπει να καθορίζεται
κατά τρόπο που να βελτιώνεται ο εφοδιασμός της Κοι
νότητας σε πρωτεϊνούχα προϊόντα "
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού,
πρέπει να καθορισθεί τιμή στόχου για ορισμένα
προϊόντα του τομέα των αποξηραμένων ζωοτροφών, σε
δίκαιο επίπεδο για τους παραγωγούς· ότι η εν λόγω τιμή
στόχου πρέπει να αναφέρεται σε έναν ποιοτικό τύπο
αντιπροσωπευτικό της μέσης ποιότητας των αποξηρα
μένων ζωοτροφών που παράγονται στην Κοινότητα ·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1117/78, η συμπληρωματική ενί
σχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του ίδιου
άρθρου πρέπει να είναι ίση με ποσοστό της διαφοράς
μεταξύ της τιμής στόχου και της μέσης τιμής της διε
θνούς αγοράς των εν λόγω προϊόντων ότι πρέπει, λαμβά
νοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της εν λόγω αγοράς,
(>)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ αριθ. L 142 της 30. 5. 1978, σ. 1 .
ΕΕ αριθ. L 132 της 21 . 5 . 1983 , σ. 29 .
ΕΕ αριθ. C 62 της 5. 3 . 1984, α 23 .
Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15 Μαρτίου 1984 (δεν έχει

δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(5) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Μαρτίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).

Άρθρο 2
Για την περίοδο εμπορίας 1984/85, η τιμή στόχου για τα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β)
πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1117/78
καθορίζεται σε 177,15 ΕCU ανά τόνο.
Η τιμή αυτή αναφέρεται σε προϊόν :
— περιεκτικότητας σε υγρασία 1 1 °/ο,

— περιεκτικότητας σε ολικές ακατέργαστες πρωτεΐνες,
σε σχέση με την ξηρά ύλη, 18 %.

Άρθρο 3
Για την περίοδο εμπορίας 1984/85, τα ποσοστά που
πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της
συμπληρωματικής ενισχύσεως που προβλέπεται στο
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1117/78 καθορί
ζονται :

— σε 100 % για τα προϊόντα που αναφέρόνται στο
άρθρο 1 στοιχείο β) πρώτη περίπτωση και στοιχείο γ)
του εν λόγω κανονισμού,
— σε 50 % για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο
1 στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση του εν λόγω κανο
νισμού.

' Αρθρο
4 4
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 1984.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Αριθ. L 90/45

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. ROCARD

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 90/46

. 4.84

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 875/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

για τον καθορισμό, για την κερίοδο εκτροφής 1984/85, του ποσού της ενισχύσεως για τους
μεταξοσκώληκες
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 845/72 του Συμβουλίου της
24ης Απριλίου 1972 περί ειδικών μέτρων για την
προώθηση της εκτροφής μεταξοσκωλήκων ('), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 3,

την πρόταση της Επιτροπής (2),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (4),
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 845/72 προ
βλέπει ότι το ποσό της ενισχύσεως για τους μετα
ξοσκώληκες που έχουν εκτραφεί στην Κοινότητα πρέπει
να καθορίζεται ετησίως κατά τρόπο που να συμβάλλει
στην εξασφάλιση δικαίου εισοδήματος στον εκτροφέα

μεταξοσκωλήκων, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση
της αγοράς κουκουλιών και ακατέργαστης μέταξας, την
προβλεπόμενη εξέλιξή της και την πολιτική των ει

ότι στο άρθρο 68 της πράξεως προσχωρήσεως του 1979
έχουν ορισθεί τα κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού
της ενισχύσεως για τους μεταξοσκώληκες στην Ελλάδα "
ότι η εφαρμογή των κριτηρίων που αναφέρονται ανω
τέρω οδηγεί στον καθορισμό του ποσού της ενισχύσεως
στο κατωτέρω επίπεδο,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Για την περίοδο εκτροφής 1984/85 το ύψος της ενισχύ
σεως για τους μεταξοσκώληκες, που αναφέρεται στο
άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 845/72, καθορί
ζεται ανά χρησιμοποιούμενο κουτί μεταξοσπόρων :
— για την Ελλάδα, σε 95,80 ΕCU,
— για τα άλλα κράτη μέλη, σε 107,59 ΕCU.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 1984.

σαγωγών

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμθούλιο
O Πρόεδρος
M. ROCARD

(') ΕΕ αριθ. L 100 της 27 . 4. 1972, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. C 62 της 5 . 3 . 1983, σ. 27.
(3) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15 Μαρτίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 29 Μαρτίου 1984 (δεν έχει

δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
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Αριθ. L 90/47

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 876/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 31ης Μαρτίου 1984

σχετική με το καθεστώς εισαγωγής που ισχύει για ορισμένες τρίτες χώρες κατά τα τρία τελευ
ταία τρίμηνα του 1984 στον τομέα του κροθείου και αιγείου κρέατος
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43 ,

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ('),
Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80 του Συμβουλίου
της 27ης Ιουνίου 1980 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 871 /84 (3), καθόρισε καθεστώς συναλλαγών με τις
τρίτες χώρες για τον τομέα αυτό - ότι το καθεστώς αυτό
αφορά κυρίως την είσπραξη εισφοράς κατά την
εισαγωγή '
ότι η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες αυτοπεριο
ρισμού με τις περισσότερες από τις τρίτες χώρες
εξαγωγής προϊόντων του τομέα του προβείου και αιγείου
κρέατος " ότι, σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1837/80, το Συμβούλιο μπορεί να επιφέρει,
πριν από την 1η Απριλίου 1984, τροποποιήσεις στα διά
φορα καθεστώτα που διέπουν την αγορά των εν λόγω
προϊόντων
ότι, έως ότου καταστεί δυνατό να συναφθούν συμφωνίες
με τις άλλες τρίτες παραδοσιακές χώρες εξαγωγής προς
την Κοινότητα και έως ότου γίνουν γνωστές οι ενδεχό

μενες τροποποιήσεις των ήδη υπαρχουσών συμφωνιών
αυτοπεριορισμού, το Συμβούλιο, με τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2977/83 (4) περιόρισε, κατά το πρώτο
τρίμηνο του 1984, την είσπραξη της εισφοράς και τη
χορήγηση των πιστοποιητικών εισαγωγής για ορισμένα
προϊόντα προελεύσεως αυτών των χωρών ■
ότι είναι πιθανό οι διεξαγόμενες προς το παρόν διαπραγ
ματεύσεις για την ενδεχόμενη προσαρμογή των συμφω
νιών αυτοπεριορισμού να μην ολοκληρωθούν πριν από
την 1η Απριλίου 1984 ' ότι οι συμφωνίες αυτές δεν έχουν
καταγγελθεί από κανένα από τα μέρη που τις υπέγραψαν
και συνεχίζουν, επομένως, να ισχύουν '
ότι φαίνεται σκόπιμο να παραταθεί μέχρι το τέλος του
έτους 1984 το καθεστώς εισαγωγής που ισχύει για τις
χώρες που δεν έχουν συνάψει τέτοιες συμφωνίες·
ότι πρέπει να επιτραπούν οι εισαγωγές στα κράτη μέλη,
αφού ληφθούν υπόψη τα παραδοσιακά εμπορικά ρεύ
ματα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο I
1 . Κατά τα τρία τελευταία τρίμηνα του 1984, η
είσπραξη της εισφοράς που εφαρμόζεται κατά την
εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται κατωτέρω
ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 10 % κατ' αξία, εντός του
ορίου των παρακάτω ποσοτήτων, που εκφράζονται σε
τόνους ισοδύναμους σφαγίου κατά σχετική τρίτη χώρα
και κατά κατηγορία :
Σχετική τρίτη χώρα και ποσότητα

Κλάση
του Κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

Χιλή

Δασμολογίου

Ισπανία

Άλλες
τρίτες χώρες
(α)

01.04

02.01

Προβατοειδή και αιγοειδή ζώντα :
Β. Λοιπά (β)
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, των
ζώων που αναφέρονται στις κλάσεις 01.01 μέχρι και
01.04, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατε
ψυγμένα :
Α. Κρέατα :
IV. Προβατοειδών και αιγοειδών :
α) Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
β) Κατεψυγμένα

0

0

75

0

375

75

1 115

0

75

(α) Εκτός από την Αργεντινή, την Αυστραλία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Ισλανδία, τη
Νέα Ζηλανδία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Τσεχοσλοβακία, την Ουρουγουάη καν τη Γιουγκοσλα
βία.

(6) Για τα προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση 01.04 Β του Κοινού Δασμολογίου, ο συντελεστής μετα
τροπής καθαρή μάζα (ζων βάρος) / μάζα σφαγίου (βάρους ισοδύναμου σφαγίου) που λαμβάνεται
υπόψη είναι 0,47.

(') Γνώμη που διατυπώθηκε στις 15 Μαρτίου 1984 (δεν έχει
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
(2) ΕΕ αριθ. L 183 της 16. 7 . 1980, σ. 1 .
( ( ) Βλέπε σ. 35 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4) ΕΕ αριθ. L 294 της 26. 10. 1983 , σ. 1 .
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Αριθ. L 90/48

2. Είναι δυνατό να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χορη
γούν πιστοποιητικά εισαγωγής για τα προϊόντα που ανα
φέρονται στην παράγραφο 1 μέσα στα όρια των ποσο

τήτων που αντιστοιχούν στις παραδοσιακές εισαγωγές
τους προελεύσεως των εν λόγω τρίτων χωρών.
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Άρθρο 3
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1 837/80.

Άρθρο 2
Για τα προϊόντα και τις τρίτες χώρες που αναφέρονται
στο άρθρο 1 , η χορήγηση των πιστοποιητικών εισαγωγής
που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1837/80 πραγματοποιείται, για τα τρία τελευταία
τρίμηνα του 1984, μέσα στο όριο των ποσοτήτων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 . Εντούτοις, οι ποσότητες που
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2977/83
και οι οποίες δεν θα έχουν εξαντληθεί, θα προστίθενται
στις ποσότητες που μπορούν να εισαχθούν για το
τέταρτο τρίμηνο.

Άρθρο 4
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 1984 και έως ότου
τεθούν σε εφαρμογή οι συμφωνίες αυτοπεριορισμού με
τις σχετικές τρίτες χώρες, αλλά το αργότερο έως τις 31
Δεκεμβρίου 1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 1984.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
'

M. ROCARD

