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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2633/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Σεπτεμβρίου 1984
περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα
άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

τους τιμής, πολλαπλασιαζόμενη με το συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 974/71 , όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.

Κοινότητας,

855/84,

Έχοντας υπόψη :

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1018/84 (2), και
ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 5,
τον κανονισμό αριθ. 129 του Συμβουλίου περί της αξίας

της λογιστικής μονάδας και των τιμών συναλλάγματος
που πρέπει να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2543/73 (4), και ιδίως το
άρθρο 3 ,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :
ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή
των σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως και των

πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2221 /84 (5) και όλους
τους μεταγενέστερους κανονισμούς που τον έχουν τρο
ποποιήσει ·

ότι για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά
το καθεστώς των εισφορών, O υπολογισμός τους πρέπει
να βασίζεται στα εξής :
— για νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους σχέ
ση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
τιμή μετατροπής που βασίζεται επί της κεντρικής

— για άλλα νομίσματα, σε τιμή μετατροπής που βασίζε
ται στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών
ισοτιμιών όψεως καθενός από αυτά τα νομίσματα,
όπως αυτή διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια μιας ορι
σμένης περιόδου σε σχέση με τα νομίσματα της Κοι
νότητας που αναφέρονται στην προηγούμενη περί
πτωση και του προαναφερθέντος συντελεστή ■
ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που δια
πιστώθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου 1984 ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2221 /84 στις τιμές προσφο
ράς και στις τιμές αυτής της ημέρας, των οποίων έλαβε
γνώση η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφο
ρών που ισχύουν επί του παρόντος, σύμφωνα με το
παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι εισφορές προς είσπραξη κατά την εισαγωγή των προϊ
όντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β ) και
γ) του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 καθορίζονται
στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Σεπτεμ
βρίου 1984.

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

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Ρoul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αρι9. L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 107 της 19. 4. 1984, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. 106 της 30. 10. 1962, σ. 2553/62.
(4) ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1973, σ. 1 .

(5) ΕΕ αριθ. L 205 της 1 . 8 . 1984, σ. 1 .

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 250/2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 1984 κερί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(ΕCU/τόνο)
Κλάση
του Κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

Εισφορές

Δασμολογίου
10.01 Β 1
10.01 Β II
10.02
10.03
10.04
10.05 Β

10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
11.01
11.01

Α
Β
Γ
ΔI
Δ II
Α
Β

11.02 Α Ι α)

11.02 Α 16)

I

Σίτος μαλακός και σμιγός
Σίτος σκληρός
Σίκαλις
Κριθή
Βρώμη
Αραβόσιτος άλλος, εκτός από τον
αραβόσιτο υβρίδιο που προορίζεται
για σπορά
Φαγόπυρο το εδώδιμο
Κέγχρος
Σόργον
Τριτικάλ
Αοιπά δημητριακά
'Αλευρα σίτου ή σμιγού
Άλευρα σικάλεως
Πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου
σκληρού
Πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου
μαλακού

65,82

104,97 (') (5)
74,73 (6)
64,95
36,12

39,05 (2) C)
0

0 (4)
79,20 (4)
Γ)
0 (5)
105,43
117.91

175,87
114,32

(') Για τον σκληρό σίτο, καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας
από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά αυτή μειούται κατά 0,60
ΕCU ανά τόνο.

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 435/80 οι εισφορές δεν εφαρμό
ζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβι
κής και του Ειρηνικού ή των υπερπόντιων χωρών και εδαφών και εισα
γόμενα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ ή ΡΤΟΜ η εισφορά κατά την εισαγω
γή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 ΕCU ανά τόνο.
(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ ή ΡΤΟΜ η εισφορά κατά
την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 50 %.
(5) Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην
Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινό
τητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 ΕCU ανά τόνο.
(6) Η εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας
από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από τους κανονισμούς
(ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επι
τροπής.
(7) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στη διάκριση 10.07 Δ 1
του Κοινού Δασμολογίου (Τριτικάλ), εισπράτεται η εισφορά που εφαρ
μόζεται στη σίκαλη.

19. 9. 84

Αριθ. L 250/3
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2634/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Σεπτεμβρίου 1984

περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

που προβλέπεται στο άρθρο 2β παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 974/71 , όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
855/84,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1018/84 (2), και
ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 6,

τον κανονισμό αριθ. 129 του Συμβουλίου περί της αξίας
της λογιστικής μονάδας και των τιμών συναλλάγματος
που πρέπει να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2543/73 (4), και ιδίως το
άρθρο 3,

— για άλλα νομίσματα, σε τιμή μετατροπής που βασίζε
ται στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών
ισοτιμιών όψεως καθενός από αυτά τα νομίσματα,
όπως αυτή διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια μιας
ορισμένης περιόδου σε σχέση με τα νομίσματα της
Κοινότητας που αναφέρονται στην προηγούμενη
περίπτωση και του προαναφερθέντος συντελεστή ■
ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που
διαπιστώθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου 1984 ·

ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγοράς
της ημέρας αυτής, οι πριμοδοτήσεις, που προσθέτονται
στις εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος, τροποποι
ούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού,

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές
για τα σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2222/84 (5) και όλους τους μετα
γενέστερους κανονισμούς που τον έχουν τροποποιήσει ·
ότι, για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά
το καθεστώς των εισφορών, O υπολογισμός τους πρέπει
να βασίζεται στα εξής :
— για νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %,
σε τιμή μετατροπής που βασίζεται επί της κεντρικής
τους τιμής, πολλαπλασιαζόμενη με το συντελεστή

Άρθρο 1

Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εισαγωγές των
σιτηρών και της βύνης, οι οποίες αναφέρονται στο
άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75, καθορί
ζονται σύμφωνα με το παράρτημα.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Σεπτεμ
βρίου 1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Ρoul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L 281 της 1 . 11 . 1975 , σ. 1 .
L 107 της 19. 4. 1984, σ. 1 .
106 της 30. 10. 1962, σ. 2553/62.
L 263 της 19. 9. 1973 , α 1 .
L 205 της 1 . 8. 1984, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 1984 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προ
σθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
Α. Σιτηρά και άλευρα
(ΕCU/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

9

10

11

12

Σίτος μαλακός και σμιγός
Σίτος σκληρός
Σίκαλη
Κριθή
Βρώμη
Αραβόσιτος άλλος, εκτός από τον αραβόσιτο υβρίδιο
που προορίζεται για σπορά

0

0

0

0

0

2,61

2,61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,57

10,57

15,26

0

0

0

0

0

0

0

0

10.07 Γ

Φαγόπυρο το εδώδιμο
Κέγχρος
Σόργον

0

0

0

0

10.07 Δ

Λοιπά

0

0

0

0

11.01 Α

Αλευρα σίτου ή σμιγού

0

0

0

0

Κλάση
Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Δασμολογίου
10.01 Β I

10.01 Β II
10.02

10.03
10.04

10.05 Β
10.07 Α

10.07 Β

Β. Βυνη
(ECU/τόνο)

Κλάση
του Κοινού

Τρέχων

Δασμολογίου

11.07 ΑΙ (α)
11.07 Α 1(6)
11.07 Α II (α)
11.07 Α II (6)
11.07 Β

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

Περιγραφή εμπορευμάτων

Βύνη σίτου, μη φρυγανισμένη, που παρουσιάζε
ται με μορφή αλεύρου
Βύνη σίτου, μη φρυγανισμένη, που παρουσιάζε
ται με άλλη μορφή εκτός αλεύρου
Βύνη άλλη εκτός σίτου, μη φρυγανισμένη, που
παρουσιάζεται με άλλη μορφή εκτός αλεύρου
Βύνη σίτου, μη φρυγανισμένη, με άλλη μορφή
εκτός αλεύρου
Βύνη φρυγανισμένη

9

10

11

12

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Αριθ. L 250/5

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

19. 9 . 84

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2635/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Σεπτεμβρίου 1984

περί ενάρξεως διαρκούς δημοπρασίας για την εξαγωγή 1 10 000 τόνων σίκαλης που κατέχει o
γερμανικός οργανισμός παρεμβάσεως
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 1018/84 (: ), και
ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2738/75 του
Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί καθορισμού
των γενικών κανόνων παρεμβάσεως στο τομέα των σιτη
ρών (3) ορίζει ότι η διάθεση προς πώληση των κατεχομέ
νων από τον οργανισμό παρεμβάσεως σιτηρών πραγμα
τοποιείται με δημοπρασία ·
ότι O κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1836/82 της Επιτροπής της

7ης Ιουλίου 1982 (4) καθορίζει τις διαδικασίες και τους
όρους πωλήσεως των σιτηρών που βρίσκονται στην
κατοχή των οργανισμών παρεμβάσεως·
ότι, με ανακοίνωσή της στις 6 Σεπτεμβρίου 1984, η
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας γνωστοποί
ησε στην Επιτροπή την επιθυμία της να επαναθέσει σε
πώληση για εξαγωγή στις τρίτες χώρες ποσότητα 1 10 000
τόνων σίκαλης που κατέχει O οργανισμός της παρεμβά
σεως · ότι δύναται να δοθεί συνέχεια στην αίτηση αυτή ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρί
σεως Σιτηρών,

σμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1836/82, σε διαρκή δημοπρασία για την
εξαγωγή 110 000 τόνων σίκαλης που κατέχει.
Αρθρο 2
Η δημοπρασία διεξάγεται για μέγιστη ποσότητα

1.
110 000 τόνων σίκαλης που πρέπει να εξαχθούν προς
όλες τις τρίτες χώρες.
2. Οι περιοχές στις οποίες αποθηκεύονται οι 110 000
τόνοι σίκαλης αναφέρονται στο παράρτημα I.
Αρθρο 3
Τα πιστοποιητικά εξαγωγής ισχύουν από την ημερομη
νία εκδόσεώς τους κατά την έννοια του άρθρου 9 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1836/82 έως το τέλος του
τρίτου επόμενου μήνα από την ημερομηνία αυτή.
Αρθρο 4

1 . Η προθεσμία υποβολής των προσφορών για την
πρώτη επί μέρους δημοπρασία λήγει στις 10 Οκτωβρίου
1984, στις 13.00 (ώρα Βρυξελλών).
2. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών για την
τελευταία επί μέρους δημοπρασία λήγει στις 30 Ιανουα
ρίου 1985, στις 13.00 (ώρα Βρυξελλών).
3 . Ο προσφορές πρέπει να κατατεθούν στον γερμα
νικό οργανισμό παρεμβάσεως.
Αρθρο 5
Ο γερμανικός οργανισμός παρεμβάσεως κοινοποιεί στην
Επιτροπή, το αργότερο δύο ώρες μετά τη λήξη της προθε
σμίας για την κατάθεση των προσφορών, τις λαμβανό
μενες προσφορές. Πρέπει να διαβιβάζονται σύμφωνα με
το σχήμα που αναφέρεται στο παράρτημα 11 .

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 6
Αρθρο 1

Ο γερμανικός οργανισμός παρεμβάσεως δύναται να
προβεί, υπό τους όρους που καθορίζονται στον κανονι

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη 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, 13 Σεπτεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Ρoul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

(')
(-)
(')
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αρι9.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

281
107
281
202

της
της
της
της

1 . II . 1975 . σ. 1 .
19. 4. 1984. σ. 1 .
1 . 11 . 1975 , σ. 49 .
9 . 7 . 1982, σ. 23 .
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Αριθ. L 250/6

19. 9. 84

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

( τόνοι )

Ποσότητα

Τόπος αποθηκεύσεως

SCH1εSWΐ£-HοΐSΐ6ίη
H3IτώUΓ£

64 664

Nί?ιJεΓS3CHSεη

30 811

1 5 956

Nοπ1ιΐιείη-WεSΐί3ΐCη

248

S33Γ13Π<J

104

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ //

Διαρκής δημοπρασία γιο την εξαγωγή 110000 τόνων σίκαλης που βρίσκονται στην κατοχή του γερμανικού
οργανισμού παρεμβάσεως
[ Κανονισμό; ( ΕΟΚ ) αριθ. 2635/84]
1

2

3

4

S

6

7

Αριθμός
προσφερόντων

Αριθμός
παρτίδας

Ποσότητα

Τιμή
προσφορών

Μείωση ( + )
Υποτίμηση (— )

Εμπορικές
δαπάνες

Προορισμός

( ΕCU /τόνο )

( ΕCU / τόνο )

( ΕCU/ τόνο )

1

1

3

κλπ .

( τόνοι )

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

19 . 9. 84

Αριθ. L 250/7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2636/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Σεπτεμβρίου 1984

περί διαφόρων παραδόσεων σιτηρών και όρυζας στη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού
(CΙCR/ΔΕΕΣ) βάσει της επισιτιστικής βοήθειας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 1018/84 ( :),
τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 1025/84 (4),
τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 2750/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί καθορισμού των κριτηρίων
συγκεντρώσεως των δημητριακών που προορίζονται για
επισιτιστική βοήθεια ( 5), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 3331 /82 (6), και ιδίως το άρθρο 6,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ . 1278/84 του Συμβουλίου της
7ης Μαΐου 1984 για τον καθορισμό, για το 1984, των
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ.
3331 /82 σχετικά με την πολιτική και τη διαχείριση της
επισιτιστικής βοήθειας ( 1.
τον κανονισμό αριθ. 129 του Συμβουλίου της 23ης Οκτω
βρίου 1962 περί της αξίας της λογιστικής μονάδας και
των τιμών συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμοστούν
στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (8 ), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ )
αριθ. 2543 /73 ( 9), και ιδίως το άρθρο 3 ,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής.
Εκτιμώντας :
ότι, στις 20 Ιουλίου 1984, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων αποφάσισε να χορηγήσει, εντός του πλαι

σίου της κοινοτικής δραστηριότητας, διάφορες ποσότη
τες σιτηρών σε ορισμένες τρίτες χώρες και δικαιούχους
οργανισμούς ·

ότι πρέπει να προβλεφθεί η εκτέλεση της δραστηριό
τητας αυτής, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπο
νται στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1974/80 της Επιτροπής
της 22ας Ιουλίου 1980 περί γενικών μέτρων εφαρμογής
για την εκτέλεση ορισμένων ενεργειών επισιτιστικής
βοήθειας με τη μορφή σιτηρών και όρυζας ( 10), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 3323/81 (") · ότι είναι αναγκαίο, για την κοινοτική
δραστηριότητα που προβλέπεται, να εξακριβωθούν τα
χαρακτηριστικά των προϊόντων που πρέπει να παραδο
θούν, καθώς και οι όροι παραδόσεως ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Δαιχειρί
σεως Σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι οργανισμοί παρεμβάσεως που αναφέρονται στα
παραρτήματα επιφορτίζονται με την εφαρμογή των
διαδικασιών κινητοποιήσεως και προμήθειας σύμφωνα
με τις διατάξεις του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1974/80
και τους όρους που εμφαίνονται στα παραρτήματα.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη 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, 17 Σεπτεμβρίου 1984.
Γ'.α την Επιτροπή
Poul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

(>)
(;)
(')
(4)
(5)
(»)
(:)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L
L

281
107
166
107
281
352
124

της
της
της
τη;
της
της
της

1 . II . 1975 . σ. 1 .
19. 4. 1984. σ. 1 .
25 . 6. 1976. σ. 1 .
19 . 4. 1984. σ. 13 .
!. II . 1975, σ. 89.
14 . 12 . 1982, σ. 1 .
11 . 5 . 1984, σ. 1 .

(") ΕΕ αριθ . 106 της 30. 10. 1962 . σ. 2553 /62 .

Γ ) ΕΕ αριθ . L 192 της 26 . 7 . 1980, σ . Π .

Π ΕΕ αριθ. L 263 της 19 . 9 . 1973 . σ. 1 .

(") ΕΕ αριθ. L 334 της 21 . II . 1981 . σ. 27.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 250/8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

1 . Πρόγραμμα : 1984

2. Δικαιούχος : Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (CΙCR/ΔΕΕΣ)

3. Τόπος ή χώρα προορισμού : Αιθιοπία
4. Προϊόν προς διακίνηση : άλευρο μαλακού σίτου
5 . Συνολική ποσότητα : 1 000 τόνοι (1 369 τόνοι μαλακού σίτου )

6. Αριθμός παρτίδων : μία

7 . Οργανισμός παρεμβάσεως επιφορτισμένος με την εφαρμογή της διαδικασίας :
ΟΒΕΑ, rue de Trêves 82, B- 1 040 Bruxelles (telex 24 076)

8 . Τρόπος διακινήσεως του προϊοντος : κοινοτική αγορά

9. Χαρακτηριστικά του εμπορεύματος :
Υγιή και ανόθευτα άλευρα, ποιότητας σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη, χωρίς ασυνήθεις οσμές και
έντομα, των οποίων η λαμβανόμενη ζύμη δεν κολλά κατά τη μηχανική κατεργασία και τα οποία
παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
— υγρασία : 14 % κατ' ανώτατο όριο ( μέθοδος ΙCC αριθ. 110 )
— περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες : 10,5 % κατά κατώτατο όριο (Ν χ 6,25 επί ξηρών ουσιών) ( μέθοδος
ΙCC αριθ. 105 )
— δείκτης πτώσης
ανώτερος από ή ίσος με 1 80 συμπεριλαμβανομένων των 60 δευτερολέπτων
χρόνου προετοιμασίας (ανακίνηση) ( μέθοδος ΙCC αριθ. 107 )
— περιεκτικότητα σε τέφρα : 0,62 % κατ' ανώτατο όριο που αναφέρεται στις ξηρές ουσίες ( μέθοδος ΙCC
αριθ. 104 )
10. Συσκευασία :

— σε σάκους καινούριους :
— σάκοι γιούτας, ελάχιστου βάρους 600 g, ή
— σύμμεικτοι σάκοι γιούτας-πολυπροπυλενίου, ελάχιστου βάρους 335 g

— καθαρό βάρος των σάκων : 50 ^

— επιγραφή στους σάκους : ένας κόκκινος σταυρός 15 χ 15 cm και η ακόλουθη ένδειξη (με γράμματα
ύψους 5 cm τουλάχιστον):
« ΕΤΗ 138 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF

THE INTERNATIONAL, COMMITTEE OF THE RED CROSS / FOR FREE DISTRIBUTION / MAS
SAWA »

11 . Αιμένας φορτώσεως : κοινοτικός λιμένας
12. Στάδιο παραδόσεως : cif
13 . Λιμένας εκφορτώσεως : M3SS3W3

14. Διαδικασία που εφαρμόζεται για τον καθορισμό των εξόδων προμηθείας : δημοπρασία
15 . Ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 2 Οκτωβρίου 1984, ώρα 12.00
16. Περίοδος φορτώσεως : 20 Οκτωβρίου έως 20 Νοεμβρίου 1984
17 . Ποσό ασφαλείας : 12 ΕCU ανά τόνο
Σημειώσεις:

1 . Σε περίπτωση ενδεχόμενης επανατοποθετήσεως σε σάκους, O υπερθεματιστής θα πρέπει να προμηθεύσει
2 % των κενών σάκων της ίδιας ποιότητας με αυτούς που περιέχουν το εμπόρευμα, με την επιγραφή που
ακολουθείται από ένα «R» κεφαλαίο.
2. Ο υπερθεματιστής έρχεται σε επαφή με τον δικαιούχο για να καθορίσει τα απαραίτητα έγγραφα απο
στολής.

19. 9 . 84

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Αριθ. L 250/9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ U

1 . Πρόγραμμα : 1984

2 . Δικαιούχος : Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού ( CΙCR/ΔΕΕΣ )

3. Τόπος ή χώρα προορισμού : Νικαράγουα
4. Προϊόν προς διακίνηση : νιφάδες βρώμης
5 . Συνολική ποσότητα : 100 τόνοι ( 172 τόνοι σιτηρών )

6. Αριθμός παρτίδων : μία

7. Οργανισμός παρεμβάσεως επιφορτισμένος με την εφαρμογή της διαδικασίας :
Verkoop- en Inkoopbureau (VIB), Kouvenderstraat 229, NL-6430 AZ Hoensbroek (telex 56 396)
8. Τρόπος διακινήσεως του προϊόντος : κοινοτική αγορά
9. Χαρακτηριστικά του εμπορεύματος :

Παρασκευή βρώμης διά ταχείας δράσεως :
Ακατέργαστη βρώμη: βρώμη υψηλής πυκνότητας από πρώτη ποιότητα
Καθαρισμός και προετοιμασία : η βρώμη πρέπει να απαλλαγεί από κάθε ξένη ουσία, να γλυκανθεί και
να σταθεροποιηθεί δι' επεξεργασίας με ατμό
Αποφλοίωση: η βρώμη πρέπει να ταξινομηθεί κατά μέγεθος και να αποφλοιωθεί. Μετά την αφαίρεση
των σβώλων, οι κόκκοι της βρώμης πρέπει να καθαρισθούν και να γυαλισθούν

Πλιγούρια : οι κόκκοι της βρώμης πρέπει να θραυσθούν. να επιλεγούν και να καθαρισθούν στον αέρα.
Τα πλιγούρια πρέπει να υγρανθούν και να βρασθούν στον ατμό. κατόπιν να μετατραπούν σε νιφάδες
Ποιότητα των νιφάδων βρώμης :
υγρασία : κάτω του 12 %
τέφρα : κάτω του 2,3 % σε ξηρές ουσίες
ακατέργαστες ίνες : κάτω του 1,5% σε ξηρές ουσίες
σβώλοι : κάτω του 0,10 % σε ξηρές ουσίες
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες : όχι κάτω του 12% σε ξηρές ουσίες
10 . Συσκευασία :

— σε σάκους

— κατασκευή των σάκων :

— 4 σάκοι από χαρτί 1σ3ίι, ανθεκτικότητας που αντιστοιχεί σε βάρος τουλάχιστον 70 g ανά ην
— 1 σάκος με επένδυση πισσωμένου χάρτη, ανθεκτικότητας που αντιστοιχεί σε βάρος τουλάχιστον
140 g ανά m '
— 1 εσωτερική θήκη από πολυαιθυλένη, πάχους τουλάχιστον 0,06 mm με διπλή επίδεση
— τα άνω και κάτω ανοίγματα του σάκου πρέπει να είναι κολλημένα
— καθαρό βάρος των σάκων : 25
— επιγραφή στους σάκους : ένας κόκκινος σταυρός 10 χ 10 cm και η ακόλουθη ένδειξη :
« ΝΙC 114 / COPAS DE AVENA / DONACIÓN DE LA COMUN1DAD ECONOMICA EUROPEA /

ACCIÓN DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA / DESTINADO A LA DISTRIBU
CIÓN GRATUITA / CORINTO»

11 . Λιμένας φορτώσεως : κοινοτικός Λιμένας

12 . Στάδιο παραδόσεως : cif
13 . Λιμένας εκφορτώσεως : Corinto

14. Διαδικασία που εφαρμόζεται για τον καθορισμό των εξόδων προμήθειας : δημοπρασία

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 250/ 10

15 . Ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 2 Οκτωβρίου 1984, ώρα 12.00
16. Περίοδος φορτώσεως : 20 Οκτωβρίου έως 20 Νοεμβρίου 1984

17 . Ποσό ασφαλείας : 12 ΕCU ανά τόνο
18 . Κατόπιν αιτήσεως του ΔΕΕΣ, O υπερθεματιστής διαβιβάζει στον δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπο του,
κατά την παράδοση, τα εξής έγγραφα ( στην ισπανική ):
—
—
—
—

πιστοποιητικό προελεύσεως
πιστοποιητικό φυτοϋγείας
λογαριασμό pro-forma
δήλωση δωρεάς στην οποία καθορίζεται επακριβώς ότι πρόκειται για επισιτιστική βοήθεια που
προορίζεται για δωρεάν διανομή

Σημείωση:

Σε περίπτωση ενδεχόμενης επανατοπο9ετήσεως σε σάκους, O υπερθεματιστής 9α πρέπει να πομηθεύσει 2 %
των κενών σάκων της ίδιας ποιότητας με αυτούς που περιέχουν το εμπόρευμα, με την επιγραφή που ακο
λουθείται από ένα «R » κεφαλαίο.

19. 9. 84

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Αριθ. L 250/ 11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

1 . Πρόγραμμα : 1984

2. Δικαιούχος : Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού ( CΙCR/ΔΕΕΣ)
3 . Τόπος ή χώρα προορισμού : Νικαράγουα
4. Προϊόν προς διακίνηση : όρυζα λευκασμένη σε κόκκους μακρούς
5 . Συνολική ποσότητα : 250 τόνοι ( 725 τόνοι σιτηρών )
6 . Αριθμός παρτίδων : μία

7. Οργανισμός παρεμβάσεως επιφορτισμένος με την εφαρμογή της διαδικασίας :
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1 , I-Milano (telex 334 032)
8 . Τρόπος διακινήσεως του προϊοντος : κοινοτική αγορά

9. Χαρακτηριστικά του εμπορεύματος :
— όρυζα υγιής και ανόθευτη, σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, χωρίς ασυνήθεις οσμές
—
—
—
—
—
—
—
—

και παράσιτα
υγρασία : 1 5 0/ο
Θραυσμένη όρυζα : 5 % κατ' ανώτατο όριο
κόκκοι αλευρώδεις : 5 % κατ' ανώτατο όριο
κόκκοι με ερυθρές ραβδώσεις : 3 % κατ' ανώτατο όριο
κόκκοι διάστικτοι : 1,5 % κατ' ανώτατο όριο
κόκκοι κηλιδωμένοι : 1 % κατ' ανώτατο όριο
κόκκοι κίτρινοι : 0.050 % κατ' ανώτατο όριο
κόκκοι χρώματος ηλέκτρου : 0.20 % κατ' ανώτατο όριο

10. Συσκευασία :

— σε σάκους :
— ποιότητα των σάκων : υφαντοί συνδετικοί σάκοι

— καθαρό βάρος των σάκων: 50 1ί£
— επιγραφή στους σάκους : ένας κόκκινος σταυρός 15 χ 15 cm και η ακόλουθη ένδειξη, με γράμματα
ύψους 5 cm τουλάχιστον :
« ΝΙC 113 / ΑRRΟΖ / DONACION DE LA COMUNIDAD ECONÒMICA EUROPEA / ACCIÓN DEL

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA / DESTI ΝADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA
/ CORINTO »

11 . Λιμένας φορτώσεως : κοινοτικός λιμένας
12. Στάδιο παραδόσεως : cif
13 . Λιμένας εκφορτώσεως : Corinto

14. Διαδικασία που εφαρμόζεται για τον καθορισμό των εξόδων προμηθείας : δημοπρασία

15 . Ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 1 Οκτωβρίου 1984, ώρα 12.00
16. Περίοδος φορτώσεως : 20 Οκτωβρίου έως 20 Νοεμβρίου 1984

17. Ποσό ασφαλείας : 12 ΕCU ανά τόνο
18. Κατόπιν αιτήσεως του ΔΕΕΣ, O υπερθεματιστής διαβιβάζει στον δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπο του,
κατά την παράδοση, τα εξής έγγραφα ( στην ισπανική ):
— πιστοποιητικό προελεύσεως
— πιστοποιητικό φυτοϋγείας
— λογαριασμό pro -ίοπτΐ3
— δήλωση δωρεάς στην οποία καθορίζεται επακριβώς ότι πρόκειται για επισιτιστική βοήθεια που
προορίζεται για δωρεάν διανομή
Σημείωση:

Σε περίπτωση ενδεχόμενης επανατοποθετήσεως σε σάκους, o υπερθεματιστής θα πρέπει να προμηθεύσει
2 % των κενών σάκων της ίδιας ποιότητας με αυτούς που περιέχουν το εμπόρευμα, με την επιγραφή που
ακολουθείται από ένα « R » κεφαλαίο.

Αριθ. L 250/ 12
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2637/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Σεπτεμβρίου 1984

περί επαναφοράς της εισπράξεως τελωνειακών δασμών για τη 6ουταν-1-όλη (κανονική δουτυ
λική αλκοόλη) της διακρίσεως 29.04 Α III ex 6) του Κοινού Δασμολογίου, καταγωγής Ρουμα
νίας, δικαιούχου των προβλεπομένων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3569/83 του Συμβουλίου
δασμολογικών προτιμήσεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ .

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 3569/83 του Συμβουλίου της
16ης Δεκεμβρίου 1983 περί εφαρμογής των γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1984 για
ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσό
μενων χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 13,

γιου, η βαση αναφοράς διαμορφώνεται σε ύψος 61 300
ECU· ότι κατά την ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 1984, οι
εισαγωγές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα, κατα
γωγής Ρουμανίας, ανέρχονται διά καταλογισμού στο
ύψος της εν λόγω βάσεως αναφοράς ·

ότι η ανταλλαγή πληροφοριών στην οποία προέβη η
Επιτροπή απέδειξε ότι η διατήρηση του προτιμησιακού
καθεστώτος απειλεί να προκαλέσει οικονομικές δυσχέ
ρειες σε μια περιοχή της Κοινότητας ■ ότι κρίνεται, ως εκ
τούτου, σκόπιμη η επαναφορά των τελωνειακών δασμών
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Ρουμανίας,

Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει του άρθρου 1 του εν λόγω κανονισμού, τα
προϊόντα του παραρτήματος Β καταγωγής χωρών και
εδαφών που αναφέρονται στο παράρτημα Γ, απολαύουν
της ολικής αναστολής των τελωνειακών δασμών και
υποβάλλονται, κατά γενικό κανόνα, σε τριμηνιαία
στατιστική παρακολούθηση βασισμένη στη βάση
αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 1 2 ■

ότι, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο 12, όταν η αύξηση
των υπό προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγών των προϊ
όντων αυτών, καταγόμενων από μία ή περισσότερες
δικαιούχες χώρες, προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει
οικονομικές δυσχέρειες στην Κοινότητα ή σε μία
περιοχή της Κοινότητας, η είσπραξη τελωνειακών
δασμών μπορεί να επαναφερθεί αφού η Επιτροπή προβεί
στις ενδεικνυόμενες ανταλλαγές πληροφοριών με τα
κράτη μέλη · ότι για το σκοπό αυτό πρέπει να ληφθεί
υπόψη η βάση αναφοράς που" ισούται γενικά με το 1 50 %
του υψηλότερου μέγιστου ποσού που ίσχυσε κατά το
έτος 1980·

ότι για τη βουταν-1-όλη ( κανονική βουτυλική αλκοόλη )
της διακρίσεως 29.04 Α 111 ex β) του Κοινού Δασμολο

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο I

Από τις 22 Σεπτεμβρίου 1984, η ανασταλείσα, δυνάμει
του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 3569/83 του Συμβουλίου,
είσπραξη τελωνειακών δασμών επαναφέρεται κατά την
εισαγωγή στην Κοινότητα των παρακάτω προϊόντων
καταγωγής Ρουμανίας :
Κλάση
του Κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

Δασμολογίου

29.04 Α III ex β )

( κώδικας ΝΙΜΕΧΕ

3ουταν-1-όλη ( κανονική βουτυλική
χλκοόλη )

29.04-16 )

Αρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα
από τη δημοσίευση 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, 18 Σεπτεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Karl-Heinz ΝΑRJΕS

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αρι9. L 362 της 24. 12 . 1983 . σ. 1

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2638/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Σεπτεμβρίου 1984
περί επαναφοράς της εισπράξεως τελωνειακών δασμών για τη βουτανόλη και τα ισομερή
αυτής, έτερα της κανονικής βουτυλικής αλκοόλης, της διακρίσεως 29.04 Α III ex 6) του Κοι
νού Δασμολογίου, καταγωγής Ρουμανίας, δικαιούχου των προβλεπομένων στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3569/83 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ .

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 3569/83 του Συμβουλίου της
16ης Δεκεμβρίου 1983 περί εφαρμογής των γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1984 για
ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσό
μενων χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 13 .
Εκτιμώντας :
ότι. δυνάμει του άρθρου 1 του εν λόγω κανονισμού, τα
προϊόντα του παραρτήματος Β καταγωγής χωρών και
εδαφών που αναφέρονται στο παράρτημα Γ. απολαύουν
της ολικής αναστολής των τελωνειακών δασμών και
υποβάλλονται, κατά γενικό κανόνα, σε τριμηνιαία
στατιστική παρακολούθηση βασισμένη στη βάση
αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 12 ·

ότι. σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο 12, όταν η αύξηση
των υπό προτιμησιακό καθεστώς εισαγωγών των προϊ
όντων αυτών, καταγομένων από μία ή περισσότερες
δικαιούχες χώρες, προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει
οικονομικές δυσχέρειες στην Κοινότητα ή σε μία
περιοχή της Κοινότητας, η είσπραξη τελωνειακών
δασμών μπορεί να επαναφερθεί αφού η Επιτροπή προβεί
στις ενδεικνυόμενες ανταλλαγές πληροφοριών με τα
κράτη μέλη ■ ότι για το σκοπό αυτό πρεπει να ληφθεί
υπόψη η βάση αναφοράς που ισούται γενικά με το 150 %
του υψηλότερου μέγιστου ποσού που ίσχυσε κατά το
έτος 1980 ·
ότι για τη βουτανόλη και τα ισομερή αυτής, έτερα της
κανονικής βουτυλικής αλκοόλης, της διακρίσεως 29.04 Α
III ex β ) του Κοινού Δασμολογίου. η βάση αναφορά;

διαμορφώνεται σε ύψος 410 900 ECU- ότι κατά την
ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 1984, οι εισαγωγές των προϊ
όντων αυτών στην Κοινότητα, καταγωγής Ρουμανίας,
ανέρχονται διά καταλογισμού στο ύψος της εν λόγω
βάσεως αναφοράς ·

ότι η ανταλλαγή πληροφοριών στην οποία προέβη η
Επιτροπή απέδειξε ότι η διατήρηση του προτιμησιακού
καθεστώτος απειλεί να προκαλέσει οικονομικές δυσχέ
ρειες σε μια περιοχή της Κοινότητας ■ ότι κρίνεται, ως εκ
τούτου, σκόπιμη η επαναφορά των τελωνειακών δασμών
για τα εν λόγιο προϊόντα έναντι της Ρουμανίας.
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Από τις 22 Σεπτεμβρίου 1984, η ανασταλείσα, δυνάμει
του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 3569/83 του Συμβουλίου,
είσπραξη τελωνειακών δασμών επαναφέρεται κατά την
εισαγωγή στην Κοινότητα των παρακάτω προϊόντων
καταγωγής Ρουμανίας :
Κλάση
του Κοινοί

Περιγραφή εμπορευμάτων

Δασμολογιου·

29.04 Α III ex 6 )

( κώδικας ΝΙΜΕΧΕ

29.04-18 )"

Βουτανόλη και τα ισομερή αυτής,
έτερα της κανονικής βουτυλικής αλκο
όλης

Άρθρο 2

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. 18 Σεπτεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Κarl-Heinz ΝΑRJΕS

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ αριθ . L 362 της 24 . 12 . 1983 . σ. I
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2639/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Σεπτεμβρίου 1984
περί τροποποιήσεως του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της
ζάχαρης, που ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αρι9. 606/82 ( 2), και ιδίως το
άρθρο 16 παράγραφος 8,
Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης έχουν
καθορισθεi από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2506/84 ( } ),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2609/84 (4) ■
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται
στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2506/84 στα στοιχεία τα
οποία διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση
του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή για

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Τα ποσά βάσεως της εισφοράς που εφαρμόζεται κατά
την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 και καθορίζεται στο παράρτημα
του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2506/84
τροποποιούνται σύμφωνα με τα ποσά που ορίζονται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Αρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Σεπτεμ
βρίου 1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Ρoul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
74 της 18. 3 . 1982, σ. 1 .
234 της 1 . 9. 1984. σ. 11 .
244 της 14. 9. 1984. σ. 34.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 1984 περί τροποποιήσεως του ποσού βάσεως της
εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης

(σε ECU)

Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Δασμολογίου

17.02

Ποσό της εισφοράς
ανά 100 χγρ
ξηράς ουσίας

Έτερα σάκχαρα εις στερεάν κατάστασιν. Σιρόπια σακχάρων άνευ
προσθήκης αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του
μέλιτος, έστω και μεμιγμένα μετά φυσικού μέλιτος. Σάκχαρα και
μελάσσαι. κεκαυμένα :
Γ. Σάκχαρον και σιρόπιον σφενδάμνου

21.07

Ποσό βάσεως ανά 1 %
περιεκτικότητος εις
σακχαρόζην ανά 100 χγρ
του εν λόγω
προϊόντος

0,4434

Δ. Έτερα σάκχαρα και σιρόπια (εξαιρέσει της λακτόζης, γλυκόζης
και μαλτοδεξτρίνης):
I. Ισογλυκόζη
ex 11 . Μη κατονομαζόμενα

0,4434

Ε. Υποκατάστατα του μέλιτος έστω και μεμιγμένα μετά φυσικού
μέλιτος

0,4434

Ζ. I. Σάκχαρα και μελάσσαι κεκαυμέναι περιέχοντα κατά βάρος σε
ξηρά κατάσταση 50 % ή περισσότερο σακχαρόζης

0,4434

—

55,05

—

—

Παρασκευάσματα διατροφής μη αλλαχού κατονομαζόμενα ή περι
λαμβανόμενα :
Ζ. Σιρόπια σακχάρων, αρωματισμένα ή μετά προσθήκης χρωστικών
ουσιών :

III . Σιρόπια ισογλυκόζης αρωματισμένα ή μετά προσθήκης χρω
στικών ουσιών

IV. Έτερα

55,05
0.4434
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2640/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Σεπτεμβρίου 1984

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την
ακατέργαστη ζάχαρη
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1854/84 στα
στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί στην τροπο
ποίηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα σύμφωνα με
το παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 606/82 (2), και ιδίως το
άρθρο 16 παράγραφος 8.
Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή
της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ ) αριθ.
1 854/84 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2632/84 (4) ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο I

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 για την ακατέργαστη ζάχαρη αντιπροσωπευτι
κού ποιοτικού τύπου και για τη λευκή ζάχαρη καθορί
ζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Σεπτεμ
βρίου 1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Ρoul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αρι9.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177 της 1 . 7 . 1981 , σ. 4.
74 της 18. 3 . 1982, σ. 1 .
172 της 30. 6. 1984. σ. 53 .
249 της 18 . 9. 1984. σ. 11 .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 1984 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(ECU/100 χγρ)
Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Δασμολογίου
17.01

Ποσό

εισφοράς

Σάκχαρις τεύτλων και καλαμοσακχάρου εις στερεάν κατάστασιν :
Α . Σάκχαρις λευκή . Σάκχαρις αρωματισμένη ή μετά προσθήκης χρω
στικών ουσιών

Β . Σάκχαρις ακατέργαστος

44,34

43.42 (')

(') Το ποσό αυτό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη με αποδοση 92 %. Αν η απόδοση της εισαγόμε
νης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει κατά 92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 837/68.
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Σεπτεμβρίου 1984

για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
μελών σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση
( 84/450/ EOK )
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100,
την πρόταση της Επιτροπής (').

είτε για χρησιμοποίηση υπηρεσιών, και ότι οι διαφορές
μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών όχι μόνο
συνεπάγονται, σε πολλές περιπτώσεις, άνισο βαθμό
προστασίας των καταναλωτών, αλλά και εμποδίζουν την
πραγματοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας πέρα από
τα εθνικά σύνορα και θίγουν, επομένως, την ελεύθερη
κυκλοφορία των εμπορευμάτων και την ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών ·

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( :),

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

ότι οι ισχύουσες στα κράτη μέλη νομοθεσίες για την
παραπλανητική διαφήμιση διαφέρουν πολύ μεταξύ τους ·
ότι η διαφήμιση εκτείνεται και πέρα από τα σύνορα των
κρατών μελών και έχει, συνεπώς, άμεσες επιπτώσεις στη
δημιουργία και τη λειτουργία της κοινής αγοράς ·

ότι η παραπλανητική διαφήμιση μπορεί να οδηγήσει σε
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μέσα στην κοινή
αγορά ·

ότι η διαφήμιση, είτε καταλήγει στη σύναψη σύμβασης
είτε όχι, επιδρά στην οικονομική κατάσταση των κατα
ναλωτών ·

ότι η παραπλανητική διαφήμιση μπορεί να οδηγήσει τον
καταναλωτή στη λήψη επιβλαβών για τον εαυτό του
αποφάσεων, είτε πρόκειται για απόκτηση αγαθών,
συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων,
(') ΕΕ αριθ . C 70 της 21 . 3 . 1978, σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. C 140 της 5 . 6. 1979, σ. 23 .
(■') ΕΕ αριθ . C 171 της 9. 7. 1979. σ. 43 .

ότι το δεύτερο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας για πολιτική προστασίας και ενημερώσεως
των καταναλωτών (4) προβλέπει την ανάληψη -της κατάλ
ληλης δράσης για την προστασία των καταναλωτών από
την παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση ·
ότι είναι προς το συμφέρον του κοινού γενικά, των
καταναλωτών καθώς και όλων αυτών οι οποίοι ασκούν
μέσα στην κοινή αγορά εμπορική, βιομηχανική, βιοτε
χνική ή επαγγελματική διαστηριότητα με όρους ανταγω
νισμού, να εναρμονιστούν, σε πρώτο στάδιο, οι εθνικές
διατάξεις κατά της παραπλανητικής διαφήμισης και, σε
δεύτερο στάδιο, να ρυθμιστεί το ζήτημα της συγκριτικής
διαφήμισης, με βάση κατάλληλες προτάσεις της
Επιτροπής ·

ότι θα έπρεπε, για το σκοπό αυτό, να οριστούν τα ελάχι
στα και αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό
της παραπλανητικής διαφήμισης·
ότι οι νομοθετικές διατάξεις που οφείλουν να θεσπίσουν
τα κράτη μέλη κατά της παραπλανητικής διαφήμισης
πρέπει να είναι κατάλληλες και αποτελεσματικές ·
( 4) ΕΕ αριθ . C 133 της 3 . 6. 1981 , σ. 1 .
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ότι τα πρόσωπα ή οι οργανώσεις που έχουν, συμφωνά με
την εθνική νομοθεσία, έννομο συμφέρον πρέπει να
έχουν την ευχέρεια να προσφεύγουν κατά της παραπλα
νητικής διαφήμισης είτε ενώπιον δικαστηρίου είτε
ενώπιον διοικητικού οργάνου, αρμόδιων να αποφασί
ζουν σχετικά με τις προσφυγές αυτές ή να κινούν τις
κατάλληλες νόμιμες διαδικασίες ■

βιομηχανική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριό
τητα, καθώς και των συμφερόντων του κοινού, γενικά,
από την παραπλανητική διαφήμιση και τις αθέμιτες

ότι θα έπρεπε να εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να
αποφασίζει αν πρέπει τα δικαστήρια ή τα διοικητικά
όργανα να έχουν το δικαίωμα να απαιτούν να έχει γίνει
προηγουμένως προσφυγή σε άλλα υπάρχοντα μέσα
διακανονισμού της διαφοράς

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοείται ως :

ότι τα δικαστήρια ή τα διοικητικά όργανα πρέπει να
έχουν τις απαραίτητες εξουσίες ώστε να μπορούν να
διατάζουν ή να επιτυγχάνουν την παύση της παραπλανη
τικής διαφήμισης·
ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι ενδεδειγ
μένο να απαγορευτεί μια παραπλανητική διαφήμιση
πριν ακόμα περιέλθει σε γνώση του κοινού · ότι αυτό,
ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι τα κράτη
μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν κανόνες που θα
προβλέπουν συστηματικό προληπτικό έλεγχο της διαφή
μισης ·

ότι πρέπει να προβλεφθούν ταχείες διαδικασίες ώστε να
είναι δυνατό να λαμβάνονται μέτρα με προσωρινή ή
οριστική ισχύ ■
ότι μπορεί να είναι επιθυμητό να διαταχθεί η δημοσί
ευση αποφάσεων των δικαστηρίων ή των διοικητικών
οργάνων ή επανορθωτικών δηλώσεων, ώστε να εξαλει
φθούν τα εναπομένοντα αποτελέσματα της παραπλανη
τικής διαφήμισης·
ότι τα διοικητικά όργανα πρέπει να είναι αμερόληπτα
και η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους να υπόκειται σε
δικαστικό έλεγχο ·
ότι με τους εκούσιους ελέγχους που ασκούνται από
αυτόνομους οργανισμούς για την εξάλειψη της παραπλα
νητικής διαφήμισης μπορεί να αποφευχθεί η προσφυγή
σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες και ότι,
επομένως, οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να ενθαρρυνθούν
ότι ο διαφημιζόμενος πρέπει να είναι σε θέση να
αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, την αντικειμενική
ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που περιέχονται
στη διαφήμιση του και ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις,
μπορεί να υποχρεωθεί να το κάνει, μετά από αίτηση του
δικαστηρίου ή του διοικητικού οργάνου ■

ότι η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να εμποδίζει τα κράτη
μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν διατάξεις προκειμέ
νου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη προστασία στους
καταναλωτές, στα πρόσωπα που ασκούν εμπορική,
βιομηχανική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριό
τητα, καθώς και στο κοινό γενικότερα,

συνέπειές της.

Άρθρο 2

1 . «διαφήμιση»: κάθε ανακοίνωση που γίνεται στα
πλαίσια εμπορικής, βομηχανικής, βιοτεχνικής ή επαγ
γελματικής δραστηριότητας, με στόχο την προώθηση
της προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών, συμεριλαμβανο
μένων των ακινήτων, των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσων ·

2. «παραπλανητική διαφήμιση» : κάθε διαφήμιση που με
οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της
παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται να παρα
πλανήσει τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται ή στων
οποίων τη γνώση περιέχεται και που, εξαιτίας του
απατηλού χαρακτήρα της, είναι ικανή να επηρεάσει
την οικονομική τους συμπεριφορά ή που, για τους
λόγους αυτούς, βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει έναν
ανταγωνιστή ·

3. «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Άρθρο 3

Προκειμένου να εκτιμηθεί αν μια διαφήμιση είναι παρα
πλανητική, λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία της, και
ιδίως οι ενδείξεις της σχετικά με :

α) τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αγαθών ή υπηρε

σιών, όπως διαθεσιμότητα, φύση, εκτέλεση, σύνθεση,
μέθοδος και ημερομηνία κατασκευής ή παροχής,
καταλληλότητα, χρήσεις, ποσότητα, προδιαγραφές,
γεωγραφική καταγωγή ή εμπορική προέλευση ή τα
αναμενόμενα από τη χρήση τους αποτελέσματα, ή τα
αποτελέσματα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των
δοκιμών ή ελέγχων των αγαθών ή των υπηρεσιών ■

β) την τιμή ή τον τρόπο διαμόρφωσής της, καθώς και
τους όρους υπό τους οποίους παρέχονται τα αγαθά ή
οι υπηρεσίες

γ) την ιδιότητα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα
δικαιώματα του διαφημιζόμενου, όπως, π.χ., η ταυτό
τητα και η περιουσία του, οι ικανότητες και η
κατοχή δικαιωμάτων βιομηχανικής, εμπορικής ή
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή τα βραβεία και οι διακρί
σεις του .

Άρθρο 4
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο I

Η παρούσα οδηγία σκοπό έχει την προστασία των κατα
ναλωτών και των προσώπων που ασκούν εμπορική,

1 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχουν
κατάλληλα και αποτελεσματικά μέσα για τον έλεγχο της
παραπλανητικής διαφήμισης προς το συμφέρον τόσο των
καταναλωτών όσο και των ανταγωνιστών και γενικό
τερα του κοινού.
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Τα μέσα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν νομικές διατα
ξεις οι οποίες θα δίνουν το δικαίωμα σε πρόσωπα ή
οργανώσεις που σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
έχουν νόμιμο δικαίωμα να απαγορευθεί η παραπλανη
τική διαφήμιση :
α) να προσβάλλουν δικαστικά την εν λόγω διαφήμιση,
ή/και
β ) να φέρουν τη διαφήμιση αυτή ενώπιον διοικητικού
οργάνου αρμόδιου είτε να αποφασίσει σχετικά με τις
προσφυγές είτε να κινήσει τις κατάλληλες νόμιμες
διαδικασίες.

Το κάθε κράτος μέλος αποφασίζει το ίδιο ποια από τις
παραπάνω διαδικασίες θα ισχύσει και αν θα πρέπει το
δικαστήριο ή το διοικητικό όργανο να έχει το δικαίωμα
να απαιτήσει, προτού επιληφθεί της υποθέσεως, να έχει
γίνει προηγουμένως προσφυγή σε άλλα υπάρχοντα μέσα
διακανονισμού της διαφοράς συμπεριλαμβανομένων και
των αναφερομένων στο άρθρο 5 .
2 . Στα πλαίσια των νομικών διατάξεων της παραγρά
φου 1 , τα κράτη μέλη παρέχουν στα δικαστήρια ή τα
διοικητικά όργανα εξουσίες οι οποίες τους επιτρέπουν,
στην περίπτωση που κρίνουν τα μέτρα αυτά αναγκαία
για την προστασία όλων των εμπλεκομένων συμφερό
ντων και ιδιαίτερα του γενικού συμφέροντος :
— να διατάζουν την παύση της παραπλανητικής διαφή
μισης ή να κινούν τς κατάλληλες νόμιμες διαδικασίες
προκειμένου να διαταχθεί η παύση αυτής της διαφή
μισης, ή
— στην περίπτωση που η παραπλανητική διαφήμιση δεν
έχει ακόμη περιέλθει σε γνώση του κοινού, επίκειται
όμως η δημοσίευσή της, να την απαγορεύουν ή να
κινούν την οικεία διαδικασία απαγόρευσης της εν
λόγω διαφήμισης,

έστω και αν δεν αποδεικνύεται ζημία ή πραγματική
βλάβη, ούτε δόλος ή αμέλεια εκ μέρους του διαφημιζό
μενου .

Τα κράτη μέλη προβλέπουν, επιπλέον, ότι τα μέτρα που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μπορούν να ληφθούν
στα πλαίσια της ταχείας διαδικασίας :
— είτε με προσωρινή ισχύ,
— είτε με οριστική ισχύ,
ενώ εννοείται ότι ανάγεται στην αρμοδιότητα κάθε
κράτους μέλους να επιλέξει μεταξύ των δύο αυτών
λύσεων .

Επιπλέον, προκειμένου να εξαλειφθούν τα εναπομένοντα
αποτελέσματα μιας παραπλανητικής διαφήμισης, η
παύση της οποίας έχει διαταχθεί με οριστική απόφαση,
τα κράτη μέλη μπορούν να απονέμουν στα δικαστήρια ή
τα διοικητικά όργανα εξουσίες οι οποίες τους επιτρέ
πουν :

— να απαιτούν τη δημοσίευση ολόκληρης της απόφασης
ή μέρους της, με την μορφή που κρίνουν κατάλληλη.

Αριθ. L 250/ 19

— να απαιτούν, επιπλέον, τη δημοσίευση της επανορθω
τικής δήλωσης.

3.

Τα διοικητικά όργανα, τα οποία προβλέπονται

στην παράγραφο 1 , πρέπει :

α ) να έχουν τέτοια σύνθεση ώστε να μη γεννώνται
αμφιβολίες ως προς την αμεροληψία τους·
β ) να έχουν επαρκείς εξουσίες όταν αποφαίνονται
σχετικά με τις προσφυγές ώστε να ασκούν εποπτεία
και να επιβάλλουν την τήρηση των αποφάσεών τους
με αποτελεσματικό τρόπο ·
γ) κατ' αρχήν, να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους.

Εφόσον οι εξουσίες που προβλέπονται στην παράγραφο
2 ασκούνται αποκλειστικά από διοικητικό όργανο, οι
αποφάσεις του πρέπει πάντοτε να είναι αιτιολογημένες.
Ακόμη, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να θεσπιστούν

διαδικασίες με τις οποίες θα είναι δυνατό να προσβληθεί
δικαστικά κάθε καταχρηστική ή αδικαιολόγητη άσκηση
των εξουσιών του διοικητικού οργάνου ή κάθε καταχρη
στική ή αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης των εξου
σιών αυτών.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει τον εκούσιο έλεγχο
της παραπλανητικής διαφήμισης από αυτόνομους οργα
νισμούς. Δεν αποκλείεται, επίσης, η προσφυγή των
προσώπων ή των οργανώσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 4 σε οργανισμούς αυτού του είδους, εφόσον υπάρ
χουν και άλλες διαδικασίες που μπορούν να κινηθούν
ενώπιον τους εκτός των δικαστικών ή διοικητικών διαδι
κασιών οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο αυτό.
Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη παρέχουν στα δικαστήρια ή στα διοικη
τικά όργανα τις κατάλληλες αρμοδιότητες που τους
επιτρέπουν, κατά τη διάρκεια αστικής ή διοικητικής
διαδικασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 :
α) να απαιτούν να προσκομίζει ο διαφημιζόμενος
αποδείξεις για την αντικειμενική ακρίβεια των πραγ
ματικών ισχυρισμών που περιέχονται στη διαφήμιση,
εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο στη συγκεκριμένη
περίπτωση για την προστασία των νόμιμων συμφε
ρόντων του διαφημιζόμενου και των λοιπών μερών
που συμμετέχουν στη διαδικασία ·

β) να θεωρούν ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρι
σμούς που περιέχονται στη διαφήμιση, εφόσον οι
αποδείξεις που ζητούνται σύμφωνα με το στοιχείο α)
δεν προσκομιστούν ή δεν αρκούν για να πεισθεί το
δικαστήριο ή το διοικητικό όργανο.
Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να
διατηρούν ή να θεσπίζουν διατάξεις προκειμένου να
εξασφαλίσουν μεγαλύτερη προστασία στους κατανα
λωτές. στα πρόσωπα που ασκούν εμπορική, βιομηχα
νική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα,
καθώς και στο κοινό γενικότερα.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 250/20
Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την
1η Οκτωβρίου 1986. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή

19. 9 . 84

Αρθρο 9

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 1984.

σχετικά.

Για το Συμβούλιο

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο
των διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν
στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Ο Πρόεδρος
Ρ. Ο'ΤΟΟLΕ

Αριθ. L 250/21

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

19. 9. 84

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Αυγούστου 1984

για έβδομη τροποποίηση της απόφασης 83/453/EOK σχετικά με ορισμένα προστατευτικά
μέτρα κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων
( 84/45 1 / EOK)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την οδηγία 64/432/EOK του Συμβουλίου της 26ης
Ιουνίου 1964 περί προβλημάτων υγειονομικού ελέγχου
στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών
και χοιροειδών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 84/336/EOK (:), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιμώντας :

ότι, ύστερα από την επιζωοτία κλασικής πανώλης των
χοίρων που εμφανίστηκε διαδοχικά σε ορισμένα κράτη
μέλη, το Συμβούλιο εξέδωσε, στις 31 Αυγούστου 1983,
την απόφαση 83/453/EOK (3), σχετικά με ορισμένα
προστατευτικά μέτρα κατά της κλασικής πανώλης των

τικό εμβολιασμό και απαιτούν την επέκταση των
μέτρων που εφαρμόζονται στις ενδοκοινοτικές συναλλα
γές ζώντων χοίρων ■

ότι είναι αναγκαίο, για το σκοπό αυτό, να τροποποιηθεί
η ισχύουσα απόφαση · ότι οι Κάτω Χώρες απαγορεύουν
ήδη κάθε εξαγωγή ζώντων χοίρων προς τα άλλα κράτη
μέλη που προέρχονται από αυτή τη νέα ζώνη ■ ότι είναι
δυνατόν να προβλεφθεί μια προθεσμία που να επαρκεί
για την εφαρμογή αυτής της απόφασης όσον αφορά τη
μνεία που πρέπει να αναφέρεται στα πιστοποιητικά ■
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής
Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

χοίρων, των οποίων η διάρκεια της εφαρμογής ποικίλλει
σε συνάρτηση με τον κίνδυνο εξάπλωσης της ασθένειας ·

ότι, από τότε, η εξέλιξη της ασθένειας κατέστησε ανα
γκαία την τροποποίηση, με τις αποφάσεις 85/ 11 /
ΕΟΚ (4), 83/632/EOK (5), 84/9/EOK (6), 84/98/ EOK (7),
84/ 1 72/EOK ( 8) και 84/ 173/ EOK ('), της εδαφικής ισχύος

των μέτρων που εφαρμόζονται στις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές ζώντων χοίρων ■

ότι η εμμονή και O πολλαπλασιασμός των εστιών σε
ορισμένα τμήματα του εδάφους των Κάτω Χωρών επέφε
ραν τη δημιουργία νέων ζωνών για επείγοντα συστημα
')
2)
J)
4)
5)
6)
7)
S)
*)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αρι9.
αριθ.
αρι9.
αριθ.

121 της 29. 7 . 1964, σ. 1977/64.
L 177 της 4. 7 . 1984, σ. 22 . .
L 249 της 9. 9. 1983, σ. 28 .
L 285 της 18. 10. 1983. σ. 22.
L 355 της 17. 12. 1983, σ. 48.
L 11 της 14. 1 . 1984, σ. 31 .
L 51 της 22 . 2 . 1984, σ. 23 .
αριθ. L 85 της 28. 3 . 1984. σ. 45.
αριθ. L 85 της 28 . 3 . 1984. σ. 46.

Άρθρο /

Η απόφαση 83/453/ EOK τροποποιείται ως εξής :

1 . Η ένδειξη που προβλέπεται στο άρθρο 3 αντικαθίστα
ται από την ακόλουθη ένδειξη :
«Ζώα που πληρούν τους όρους της απόφασης 83 /453/
ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
απόφαση 84/45 1 / EOK.»
2. Οι ζώνες που αφορούν το Βασίλειο των Κάτω Χωρών,
οι οποίες οριοθετούνται στο παράρτημα, αντικαθί
στανται από τις εξής ζώνες :
«Τα τμήματα των επαρχιών Gelderland, Nοοιχ1-Bι·£ώ3ηΐ,

Limburg, Οverijssel και ZUΪ<J-Hο1ΐ3πά όπου έχει γίνει
εμβολιασμός · για το υπόλοιπο έδαφος, ζώνη ακτίνας
5 χιλιομέτρων γύρω από κάθε εστία κλασικής πανώ
λης των χοίρων.»

Αριθ . L 250/22

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
Αρθρο 2

Τα κράτη μέλη τροποποιούν τα μέτρα που εφαρμόζουν στις συναλλαγές ώστε να συμφωνούν
με την παρούσα απόφαση την όγδοη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την κοινοποίηση αυτής.
Ενημερώνουν σχετικά αμέσως την Επιτροπή.
Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 1984.
Γ'.α την Επιτροπή
Ρoul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

19. 9. 84

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

19. 9. 84

Αριθ. L 250/23

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 31ης Αυγούστου 1984
περί καθορισμού των ελάχιστων τιμών πωλήσεως βουτύρου για την 84η ειδική δημοπρασία
που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας η οποία αναφέρεται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 262/79
(84/452/ EOK)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 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 κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1557/84 (2), και ιδίως το άρθρο 6 παρά
γραφος 7,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 985/68 του Συμβουλίου της
15ης Ιουλίου 1968 περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων
οι οποίοι διέπουν τα μέτρα παρεμβάσεως στην αγορά
του βουτύρου και της κρέμας γάλακτος (3), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3521 /83 (4), και ιδίως το άρθρο 7α,

ότι το άρθρο 16 του κανονισμού αυτού προβλέπει ότι
καθορίζεται, λαμβανομένων υπόψη των ληφθεισών
προσφορών, μια ελάχιστη τιμή πωλήσεως, ενδεχομένως
διαφοροποιημένη, σύμφωνα με τον σχεδιαζόμενο προο
ρισμό και σύμφωνα με την περιεκτικότητα του βουτύρου
σε λιπαρές ουσίες, ή ότι δύναται να αποφασιστεί να μη
δοθεί συνέχεια στη δημοπρασία · ότι τα ποσά της ασφά
λειας για τη μεταποίηση πρέπει να καθορίζονται αφού
ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ των ελάχιστων τιμών
πωλήσεως και της τιμής που ισχύει στην αγορά
βουτύρου ■
ότι πρέπει να καθοριστούν, λόγω των γινομένων
προσφορών κατά την 84η ειδική δημοπρασία, οι ελάχι
στες τιμές πωλήσεως στο επίπεδο που αναφέρεται κατω
τέρω και, κατά συνέπεια, να καθοριστούν οι ασφάλειες
για τη μεταποίηση ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

Εκτιμώντας :
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ότι, βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 262/79 της
Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 1979 περί της πωλή
σεως, σε μειωμένη τιμή, βουτύρου το οποίο προορίζεται
για την παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγω
τών και άλλων τροφίμων (5), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2288/84 (6), οι
οργανισμοί παρεμβάσεως έχουν θέσει σε διαρκή δημο
πρασία ορισμένες ποσότητες βουτύρου τις οποίες κατέ
χουν·

Άρθρο I

Για την 84η ειδική δημοπρασία, που διεξάγεται βάσει
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 262/79 και της οποίας η
προθεσμία για την υποβολή προσφορών έληξε στις 28
Αυγούστου 1984, οι ελάχιστες τιμές πωλήσεως και οι
ασφάλειες για τη μεταποίηση καθορίζονται ως
ακολούθως :
(ECU/100 χγρ βουτύρου)

Προορισμός του βουτύρου
[άρθρο 4 παράγραφοι 1 , 2
και 3 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 262/79)

Τύπος Α ή/και Γ

Τύπος Β

Ελάχιστη τιμή
πωλήσεως

Ασφάλεια για
τη μεταποίηση

Ίση ή ανώτερη του 82 0 ο

115,00

230,00

Κατώτερη του 82 %

112,00

230,00

Ίση ή ανώτερη του 82 %

200,00

137.00

Περιεκτικότητα του βουτύρου
σε λιπαρές ουσίες

Κατώτερη του 82 %

(')
(2)
(})
(4)
(0
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

148 της 28 . 6. 1968, σ. 13 .
150 της 6. 6. 1984, σ. 6.
169 της 18. 7. 1968, σ. 1 .
352 της 15 . 12 . 1983 , σ. 4.
41 της 16. 2. 1979, σ. 1 .
210 της 7 . 8 . 1984, σ. 5 .

—

—

Αριθ. L 250/24

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες 31 Αυγούστου 1984.
Για την Επιτροπή
Ρουl DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

19. 9. 84

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

19. 9. 84

Αριθ. L 250/25

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 31ης Αυγούστου 1984

περί του καθορισμού των μέγιστων ποσών ενισχύσεως για το βούτυρο και το συμπυκνωμένο
βούτυρο για την 65η ειδική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας η οποία αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1932/81
(84/453/EOK)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

με την περιεκτικότητα του βουτύρου σε λιπαρές ουσίες
ή ότι δύναται να αποφασιστεί να μη δοθεί συνέχεια στη
δημοπρασία· ότι, όσον αφορά το συμπυκνωμένο βού
τυρο, το ποσό της ασφάλειας για τη μεταποίηση καθορί
ζεται λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο ποσό ενισχύσεως ■

Εχοντας 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 κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1557/84 (2), και ιδίως το άρθρο 12
παράγραφος 3,

ότι πρέπει να καθοριστούν, λόγω των γινομένων
προσφορών κατά την 65η ειδική δημοπρασία, οι μέγι
στες ενισχύσεις στο επίπεδο που αναφέρεται κατωτέρω
και, κατά συνέπεια, να καθοριστεί για το συμπυκνωμένο
βούτυρο η ασφάλεια για τη μεταποίηση ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

Εκτιμώντας :

ότι, βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1932/81 της
Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 1981 περί της χορηγήσεως
ενισχύσεως στο βούτυρο και στο συμπυκνωμένο
βούτυρο που προορίζονται για την παρασκευή προϊό
ντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων
τροφίμων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2288/84 (4), οι οργανισμοί
παρεμβάσεως προβαίνουν σε διαρκή δημοπρασία για
ενίσχυση στο βούτυρο και στο συμπυκνωμένο βούτυρο ·

ότι το άρθρο 7 του κανονισμού αυτού προβλέπει ότι
καθορίζεται για το βούτυρο και το συμπυκνωμένο
βούτυρο μέγιστο ποσό ενισχύσεως που διαφοροποιείται
σύμφωνα με τον σχεδιαζόμενο προορισμό και σύμφωνα

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Αρθρο 1

Για την 65η ειδική δημοπρασία, που διεξάγεται βάσει
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1932/81 και της οποίας η
προθεσμία για την υποβολή προσφορών έληξε στις 28
Αυγούστου 1984, οι μέγιστες ενισχύσεις και οι ασφά
λειες για τη μεταποίηση καθορίζονται ως ακολούθως :

α) για το βούτυρο:
(ECU/100 χγρ βουτύρου)

Προορισμός του βουτύρου
[άρθρο 4 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 262/79]

Τύπος Α ή/και Γ

Περιεκτικότητα του βουτύρου
σε λιπαρές ουσίες

Ίση ή ανώτερη του 82 %

Μέγιστο ποσό
ενισχύσεως

190,00

Ίση ή ανώτερη του 80 % και κατώτερη
του 82 %

Τύπος Β

Ίση ή ανώτερη του 82%

—

Ίση ή ανώτερη του 80 % και κατώτερη
του 82 %

(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13 .
(2) ΕΕ αριθ. L 150 της 6. 6. 1984, σ. 6.
0) ΕΕ αριθ. L 191 της 14. 7. 1981 , σ. 6.

(4) ΕΕ αριθ. L 210 της 7 . 8 . 1984, σ. 5 .

—

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 250/26

19. 9. 84

6) για το συμπυκνωμένο βούτυρο:
(ECU/100 χγρ καθαρού συμπυκνωμένου βουτύρου)

Προορισμός του συμπυκνωμένου βουτύρου
[άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 262/79]

Τύπος Α ή/και Γ
Τύπος Β

Μέγιστο ποσό
ενισχύσεως

Ασφάλεια για
τη μεταποίηση

249,00

275,00

145,00

160,00

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 1984.
Για την Επιτροπή
Ρoul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού εκδίδεται κατ' έτος από την Επιτροπή των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων, η οποία ανταποκρίνεται έτσι στο αίτημα που διατύπωσε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 1971 . Η έκθεση αυτή, εκδιδόμενη σε συνδυα
σμό με τη γενική έκθεση επί της δραστηριότητας των Κοινοτήτων, έχει σκοπό να παρέχει
συνολική εικόνα της πολιτικής ανταγωνισμού που ακολουθήθηκε κατά το διαρρεύσαν έτος.
Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη γενική πολιτική ανταγωνισμού. Το δεύτερο μέρος καλύπτει
την εφαρμογή της πολιτικής αυτής έναντι των επιχειρήσεων. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στις
ενισχύσεις στη διαρρύθμιση των κρατικών μονοπωλίων εμπορικού χαρακτήρα και στις δημό
σιες επιχειρήσεις. Το τέταρτο μέρος, τέλος, αφορά την εξέλιξη της συγκέντρωσης στην Κοι
νότητα.
308 σελίδες
Εκδίδεται στις εξής γλώσσες : αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, ιταλικά, ολλανδικά.
ΙSΒΝ 92-825-4230-0

Αριθ. καταλόγου CB-38-83-823-GR-C
Τιμή στο Λουξεμβούργο, χωρίς ΦΠΑ : ΕCU 11,97, ΒFR 550, Δρχ 970

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
L-2985 Luxembourg

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Έκθεση 1983

Η έκθεση αυτή αποτελεί την ένατη δημοσιευμένη έκδοση της ετήσιας έκθεσης που αφορά την
κατάσταση της γεωργίας στην Κοινότητα. Περιέχει αναλύσεις και στατιστικές που αφορούν
τη γενική κατάσταση (οικονομικό περιβάλλον, παγκόσμιο εμπόριο), τους συντελεστές
παραγωγής, τις διαρθρώσεις και την κατάσταση των αγορών των διαφόρων γεωργικών
προϊόντων, τα εμπόδια στην κοινή γεωργική αγορά, τη θέση των καταναλωτών και των
παραγωγών και τις οικονομικές απόψεις. Αναφέρονται επίσης οι γενικές απόψεις όπως και οι
απόψεις των αγορών των γεωργικών προϊόντων.

427 σελίδες.

Εκδίδεται στις εξής γλώσσες : αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, ιταλικά, ολλανδικά.
ΙSΒΝ 92-825-4069-3

Aρι9. καταλόγου CB-38-83-637-GR-C

Τιμή στο Λουξεμβούργο χωρίς ΦΠΑ :

20,68 ΕCU

950 ΒFR

1 675 Δρχ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
L-2985 Luxembourg

