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Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3431/84 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1984 για τον
καθορισμό, κατά την αλιευτική περίοδο 1985, των τιμών προσανατολισμού των προϊ
όντων αλιείας που απαριθμούνται στο παράρτημα I σημεία Α και Δ του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3796/81

1

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3432/84 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1984 για τον
καθορισμό, κατά την αλιευτική περίοδο 1985, των τιμών προσανατολισμού των προϊ
όντων αλιείας που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3796/81

3

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3433/84 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1984 για τον
καθορισμό, κατά την αλιευτική περίοδο 1985, της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή
τόνου που προορίζεται για τη βιομηχανία κονσερβών

5

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3434/84 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1984 για την
έβδομη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 320/84 περί καθορισμού, για ορι
σμένα αποθέματα ιχθύων ή ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που βρίσκονται στην αλιευ
τική ζώνη της Κοινότητας, του προσωρινού συνόλου επιτρεπομένων αλιευμάτων για το
1984, του προσωρινού μεριδίου αυτών των αλιευμάτων που χορηγείται στην Κοινότητα,
της κατανομής του μεριδίου αυτού μεταξύ των κρατών μελών και των όρων υπό τους
οποίους το σύνολο επιτρεπομένων αλιευμάτων είναι δυνατό να αλιευθεί

6

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3435/84 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1984 περί κατα
νομής μεταξύ των κρατών μελών των ποσοστώσεων αλιείας για τα σκάφη που αλιεύουν
στα ύδατα της Σουηδίας

7

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3436/84 του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1984 περί καθο
ρισμού, για το έτος 1985, ορισμένων μέτρων διατηρήσεως και διαχειρίσεως των αλιευτι
κών πόρων που εφαρμόζονται σε σκάφη υπό σουηδική σημαία

9

Κανονισμός ( ΕΟΚ ) αρι9. 3437/84 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περί καθορι
σμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα
και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως

16

(συνεχεία στην επόμενη σελίδα)

2

Οι πράξεις, οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία, αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν Θεσπισθεί στο πλαί
σιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Περιεχόμενα (συνεχεία)

Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 3438/ 84 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περί καθορι
σμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα
σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη

18

Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 3439/84 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περί καθορι
σμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιολάδου καθώς και των εισφορών
κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιολάδου

20

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3440/84 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 σχετικά με τα
προσαρτήματα στα δίχτυα μηχανότρατας (τράτας), δανικής τράτας και άλλα παρόμοια
δίχτυα

23

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3441 /84 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 για τροπο
ποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3433/81 όσον αφορά τις εισαγωγές κονσερβών
καλλιεργημένων μανιταριών καταγωγής τρίτων χωρών και για πρόβλεψη της κατανο
μής της ποσότητας που εισάγεται με απαλλαγή από το συμπληρωματικό ποσό κατά την
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985

28

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3442/84 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περί παρεκ
κλίσεως από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1244/82 όσον αφορά την ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων πριμοδοτήσεως για τη διατήρηση του πληθυσμού των θηλαζουσών
αγελάδων, για την περίοδο 1984/85

30

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3443/84 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 για τροπο
ποίηση, όσον αφορά τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1687/76

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/84 της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 1984 για την
πώληση, σε τιμή που καθορίζεται εκ των προτέρων, των σταφίδων της συγκομιδής 1983
που κατέχουν οι ελληνικοί οργανισμοί αποθεματοποίησης

31

33

Κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ. 3445 / 84 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 για τον καθο
ρισμό των ποσών που εισπράττονται στον τομέα του βοείου κρέατος για τα προϊόντα
που εξήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την εβδομάδα από τις 19 έως τις 25 Νοεμ
βρίου 1984

36

Κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ. 3446/84 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περί τροπο
ποιήσεως του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορι
σμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης

38

Κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ. 3447/ 84 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περί καθορι
σμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη
ζάχαρη

40

Κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ. 3448/84 της Επιτροπής της 6πς Δεκεμβρίου 1984 περί καθορι
σμού του ποσού της ενισχύσεως στον τομέα των ελαιούχων σπόρων

41

Κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ. 3449 84 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περί τροπο
ποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τους ελαιούχους σπόρους

43

Κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ. 3450/84 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περί καθορι
σμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων
και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως

45

Κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ. 3451 /84 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περί καθορι
σμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης

49

Διορθωτικά

* Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3164/84 της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 1984 περί
τροποποιήσεως των ποσοτικών ορίων που έχουν καθορισθεί για την εισαγωγή ορισμένων κλωστοϋ
φαντουργικών προϊόντων καταγωγής Ινδίας (ΕΕ αριθ. L 297 της 15. 11 . 1984)

51
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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3431 /84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης Δεκεμβρίου 1984

γιο τον καθορισμό, κατά την αλιευτική περίοδο 1985, των τιμών προσανατολισμού των προϊ
όντων αλιείας που απαριθμούνται στο παράρτημα I σημεία Α και Δ του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3796/81
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3796/81 του Συμβουλίου της
29ης Δεκεμβρίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα των προϊόντων αλιείας ('), και ιδίως το
άρθρο 10 παράγραφος 3,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 3796/81 προβλέπει ότι, για καθένα από τα
προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I σημεία Α

οτι η εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται στο
άρθρο 10 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3796/81 και
επαναλαμβάνονται παραπάνω οδηγεί, για την αλιευτική
περίοδο 1985, ως προς ορισμένα προϊόντα, στην αύξηση,
και, ως προς άλλα προϊόντα στη διατήρηση των τιμών,
σε σχέση με τις τιμές που ισχύουν κατά την τρέχουσα
περίοδο ·

ότι, ελλείψει ορισμένων στοιχείων ως προς την εξέλιξη
των τιμών κάθε προϊόντος αλιείας με ορισμένα εμπορικά
χαρακτηριστικά, πρέπει να ληφθεί υπόψη η σχέση
μεταξύ των σταθμισμένων μέσων τιμών της αγοράς που
διαμορφώθηκαν κατά τον προηγούμενο καθορισμό των
τιμών προσανατολισμού των εν λόγω προϊόντων και των
τιμών που διαμορφώνονται σήμερα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

και Δ αυτού του κανονισμού καθορίζεται τιμή προσανα
τολισμού σε τέτοιο επίπεδο ώστε να συμβάλλει στην

ΆρSρο 1

εξασφάλιση της σταθεροποιήσεως των τιμών στις αγορές
χωρίς, ωστόσο, να οδηγεί στο σχηματισμό πλεονασμά
των στην Κοινότητα ■ ότι το επίπεδο αυτό πρέπει να
συμβάλλει στη στήριξη του εισοδήματος των παραγω
γών λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη τα συμφέροντα των

Οι τιμές προσανατολισμού της αλιευτικής περιόδου από
1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1985 για τα προϊόντα
που απαριθμούνται στο παράρτημα I σημεία Α και Δ
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3796/81 και οι κατηγορίες
στις οποίες αναφέρονται, καθορίζονται στο παράρτημα

καταναλωτών ■

του παρόντος κανονισμού.

ότι η τιμή προσανατολισμού καθορίζεται βάσει της
μέσης τιμής, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2
του κανονισμού αυτού και των προοπτικών εξέλιξης της

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουα

παραγωγής και της ζήτησης·

ρίου 1985 .

Αρθρο 2

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1984.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ρ. Ο'ΤΟΟLΕ

(') ΕΕ αρι9 . L 379 της 31 . 12 . 1981 . σ. 1 .

Αριθ. L 318/2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εμπορικά χαρακτηριστικά ( 1 )
Είδος

1 . Ρέγγες

Τιμή προσανατολισμού

Κατηγορία
φρεσκότητας

Μέγεθος

Έξτρα, Α

1

336

IIIIIl
Έξτρα
Έξτρα

α ) του Ατλαντικού

6 ) της Μεσογείου
3 . Σκυλόψαρο κεντρόνι
(SΣU3ΐUS 3C3ΠIHΪ3S )

Έξτρα, Α

4. Ρίνη η καλλίδερμος
(Scyliorhinus sρρ.)

Έξτρα, Α

3
3

2 I
1 |

Ολόκληρος ιχθύς

Α

2

6 . Γάδοι

Α

2

11 . Σκουμπρί

12. Αντζούγες

|
|

844
814
821

S

1 116

|

624

|

827

>

Ιχθύς χωρίς εντόσθια, με την
κεφαλή

Α

2

Ιχθύς χωρίς εντόσθια, με την
κεφαλή

Α

3

Ιχθύς χωρίς εντόσθια, με την
κεφαλή

Α

2

Ιχθύς χωρίς εντόσθια, με την
κεφαλή

Α

3

Ιχθύς χωρίς εντόσθια, με την
κεφαλή

Α

2

>

Ιχθύς χωρίς εντόσθια, με την
κεφαλή

ή

10. Λίγκες

441

Ιχθύς χωρίς εντόσθια, με την

3

ή

9. Μπακαλιάρος μερλάν

κεφαλή

Α

ή

8 . Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Ολόκληρος ιχθύς
Ιχθύς χωρίς εντόσθια, με την

537

κεφαλή

ή

7 . Μαύρη πολλάκα

Ολόκληρος ιχθύς
Ολόκληρος ιχθύς

Ολόκληρος ιχθύς
Ιχθύς χωρίς εντόσθια, με την
κεφαλή

5 . Σκορπιοί του βορρά ή σεβα
στοί ( Sebastes sρρ .)

(πησσοί

Ολόκληρος ιχθύς

\||

2 . Σαρδέλες (Sardina
ρίΐCΐΐ3Γ(ΐUS) :

13. Πλάτακες

(σε ΕCU ανά τόνο )

Εμφάνιση

>

Α

3

Ιχθύς χωρίς εντόσθια, με την
κεφαλή

Έξτρα, Α

1, 2

Ιχθύς χωρίς εντόσθια, με την
κεφαλή

761

>
876

Έξτρα
ή

1

Α

2

Ολόκληρος ιχθύς

Έξτρα

2

Ολόκληρος ιχθύς

Α

2

Ιχθύς χωρίς εντόσθια, με την
κεφαλή

^ Από 1η Ιανουαρίου

/

Ιχθύς χωρίς εντόσθια, μέ τήν
κεφαλή

( Από 1η Μαΐου

/

Ολόκληρος ιχθύς
>

280

)
572

και

χωματίδια )

ή
Α

14. Μπακαλιάροι
15 . Γαρίδες γκρίζες του γένους
CΓ3Π£OΠ crangin

Α

Α

3

2

1

( μέχρι 30 Απριλίου 1985

\

( μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985 )

Ιχθύς χωρίς εντόσθια, με την
κεφαλή

2 385

Απλώς βρασμένες σέ νερό

1 485

(') Οι κατηγορίες φρεσκότητας, τα μεγέθη και η εμφάνιση καθορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ.
3796 / 81 .
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Αριθ. L 318/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3432/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Δεκεμβρίου 1984
για τον καθορισμό, κατά την αλιευτική περίοδο 1985, των τιμών προσανατολισμού των προϊ
όντων αλιείας που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3796/81
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

που αναφέρονται στο άρθρο 10 του εν λόγω κανονισμού,
πρέπει, για την αλιευτική περίοδο 1985 , να αυξηθούν οι
τιμές αυτές για ορισμένα προϊόντα, να διατηρηθούν δε

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

για άλλα,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3796/81 του Συμβουλίου της
29ης Δεκεμβρίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα των προϊόντων αλιείας ('), και ιδίως το
άρθρο 15 παράγραφος 5 ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

την πρόταση της Επιτροπής,

Οι τιμές προσανατολισμού της αλιευτικής περιόδου από
1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1985 για τα προϊόντα
που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 3796/81 και για τις κατηγορίες στις οποίες
αναφέρονται, καθορίζονται στο παράρτημα του παρό
ντος κανονισμού.

Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3796/81 προβλέπει ότι καθορίζεται κάθε χρόνο
τιμή προσανατολισμού για κάθε προϊόν ή ομάδα προϊό
ντων που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονι
σμού αυτού ·
ότι, βάσει των υφισταμένων διαθέσιμων στοιχείων ως
προς τις τιμές των προϊόντων αυτών και των κριτηρίων

Αρθρο 1

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουα
ρίου 1985 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1984.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ρ. Ο'ΤΟΟLΕ

(') ΕΕ αριθ. L 379 της 31 . 12 . 1981 , σ. 1 .

Αριθ. L 318/4
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ομάδα προϊόντων

Εμπορικά χαρακτηριστικά

Τιμή
προσανατολισμού
( σε ΕCU ανά τόνο)

1 . Σαρδέλες

Κατεψυγμένες, σε παρτίδες ή σε συσκευασίες
καταγωγής περιέχουσες ομοιογενή προϊόντα

389

2. Λιθρίνια των ειδών Dentex <den
tex και Pagellus sρρ.

Κατεψυγμένα, σε παρτίδες ή σε συσκευασίες
καταγωγής περιέχουσες ομοιογενή προϊόντα

1 237

3 . Καβούρια (Cancer ρ3£UΓUS)

Κατεψυγμένα, σε παρτίδες ή σε συσκευασίες
καταγωγής περιέχουσες ομοιογενή προϊόντα

652

Κατεψυγμένες, σε παρτίδες ή σε συσκευασίες
καταγωγής περιέχουσες ομοιογενή προϊόντα

1 769

Κατεψυγμένα, μη καθαρισμένα, σε συσκευασίες
καταγωγής περιέχουσες ομοιογενή προϊόντα

2 425

Κατεψυγμένα, σε συσκευασίες καταγωγής περιέ
χουσες ομοιογενή προϊόντα

1 151

Κατεψυγμένα, μη καθαρισμένα, σε συσκευασίες
καταγωγής περιέχουσες ομοιογενή προϊόντα

1 209

4. Καραβίδες ( Nephrops

norve

gicus)

5 . Καλαμάρια ( Lο1ί§ο νιιΐ£3ηS)
6. Καλαμάρια (Ϊ0(ΐ3Γ0(1εS

S3£ΐΐ

131US )

7 . Καλαμάρια ( Ιllex Illecebrosus)

8. Σουπιές των ειδών Sepia offici
nalis,

R.OSS13

ΓΓ13CΓOSOΠ13

<01

Κατεψυγμένες, σε συσκευασίες καταγωγής περιέ
χουσες ομοιογενή προϊόντα
1 563

Sepiola rondeletti

9. Οκτάποδες των ειδών Octopus

Κατεψυγμένοι, σε συσκευασίες καταγωγής περιέ
χουσες ομοιογενή προϊόντα

1 187
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Αριθ. L 318/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3433/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης Δεκεμβρίου 1984

για τον καθορισμό, κατά την αλιευτική περίοδο 1985, της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή
τόνου που προορίζεται για τη βιομηχανία κονσερβών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.

στην παραγωγή για τους τόνους που προορίζονται για τη
βιομηχανία κονσερβών ■

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ότι, βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο
17 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού, πρέπει να
διατηρηθεί η τιμή αυτή για την αλιευτική περίοδο 1985,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 3796/81 του Συμβουλίου της
29ης Δεκεμβρίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα των προϊόντων αλιείας ('), και ιδίως το
άρθρο 17 παράγραφος 5 ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού ( ΕΟΚ )
αριθ. 3796/81 προβλέπει τον καθορισμό κοινοτικής τιμής

Είδος

Άρθρο 1

Η κοινοτική τιμή στην παραγωγή της αλιευτικής περιό
δου από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
1985 , για τους τόνους που προορίζονται για τη βιομη
χανία κονσερβών, και η κατηγορία στην οποία αναφέρε
ται καθορίζονται ως εξής :
Κοινοτική τιμή
στην παραγωγή

Εμπορικά χαρακτηριστικά

( σε ΕCU ανά τόνο )

A1 &3COΓC

Ολόκληροι, που ζυγίζουν περισσότερο από 10 χιλιό
γραμμα ανά τεμάχιο

1 351

Αρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1985 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1984.
Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Ρ. Ο'ΤΟΟLΕ

(') ΕΕ αρι9 . L 379 της 31 . 12 . 1981 . σ. 1 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3434/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης Δεκεμβρίου 1984

για την έβδομη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 320/84 περί καθορισμού, για ορι
σμένα αποθέματα ιχθύων ή ομάδες αποθεμάτων ιχθύων που βρίσκονται στην αλιευτική
ζώνη της Κοινότητας, του προσωρινού συνόλου επιτρεπομένων αλιευμάτων για το 1984, του
προσωρινού μεριδίου αυτών των αλιευμάτων που χορηγείται στην Κοινότητα, της κατανομής
του μεριδίου αυτού μεταξύ των κρατών μελών και των όρων υπό τους οποίους το σύνολο επι
τρεπομένων αλιευμάτων είναι δυνατό να αλιευθεί
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 170/83 του Συμβουλίου της
25ης Ιανουαρίου 1983 περί θεσπίσεως κοινοτικού καθε
στώτος διατηρήσεως και διαχειρίσεως των αλιευτικών
πόρων ('), και ιδίως το άρθρο 11 ,
την πρόταση της Επιτροπής,

αποθεμάτων ιχθύων που βρίσκονται στην αλιευτική
ζώνη της Κοινότητας, τα προσωρινά σύνολα επιτρεπομέ
νων αλιευμάτων για το 1984, το προσωρινό μερίδιο
αυτών των αλιευμάτων που χορηγείται στην Κοινότητα,
την κατανομή του μεριδίου αυτού μεταξύ των κρατών
μελών και τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να αλιευ
θεί το σύνολο των επιτρεπομένων αλιευμάτων

ότι πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις υπέδειξαν
ότι η απαγόρευση της αλιείας σκουμπριού στη διαίρεση
CΙΕΜ VI 3 βόρεια των 58° ΒΓΠ δεν δικαιολογείται
πλέον,

Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 170/83 , το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να καθορίσει
το σύνολο των επιτρεπομένων αλιευμάτων ανά απόθεμα
ή ομάδα αποθεμάτων, το μερίδιο αυτών των αλιευμάτων
που χορηγείται στην Κοινότητα, καθώς και τους ειδι
κούς όρους υπό τους οποίους μπορεί να αλιευθεί το
σύνολο των αλιευμάτων αυτών ότι, σύμφωνα με το
άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού, το μερίδιο αυτό που
χορηγείται στην Κοινότητα κατανέμεται μεταξύ των
κρατών μελών
ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 320/84 (2), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
3175/84 (3), καθόρισε για ορισμένα αποθέματα ή ομάδες

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το άρθρο 7 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 320/84 καταρ
γείται.

Άρθρο 2

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

Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1984.
Γχα το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ρ. Ο'ΤΟΟLΕ

(') ΕΕ αριθ. L 24 της 27 . 1 . 1983, σ. 1 .
( 2) ΕΕ αριθ. L 37 της 8 . 2 . 1984, σ. 1 .
(3 ) ΕΕ αριθ. L 298 της 16 . 11 . 1984, σ. I
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Αριθ. L 318/7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3435/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4ης Δεκεμβρίου 1984

περί κατανομής μεταξύ των κρατών μελών των ποσοστώσεων αλιείας για τα σκάφη που
αλιεύουν στα ύδατα της Σουηδίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 170/83 του Συμβουλίου της
25ης Ιανουαρίου 1983 περί θεσπίσεως κοινοτικού καθε
στώτος διατηρήσεως και διαχειρίσεως των αλιευτικών
πόρων ('), και ιδίως το άρθρο 11 ,

Αρθρο 1

Οι αλιεύσεις που μπορούν να πραγματοποιούν τα αλιευ

τικά σκάφη υπό σημαία κράτους μέλους, από την 1η
Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1985 στα ύδατα που
εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Σουηδίας, περιορίζονται
στις ποσοστώσεις που καθορίζονται στο παράρτημα.

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

Αρθρο 2

ότι η Κοινότητα και η Σουηδία μονογράφησαν συμφω
νία για τα αμοιβαία αλιευτικά τους δικαιώματα το 1985,
που αναφέρεται ιδίως στην κατανομή ορισμένων ποσο
στώσεων αλιείας για τα σκάφη της Κοινότητα στην
αλιευτική ζώνη της Σουηδίας
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 170/83 , εναπόκειται στο Συμβούλιο να ορίσει το
σύνολο των επιτρεπομένων αλιευμάτων κατά απόθεμα
και ομάδα αποθεμάτων, τη διαθέσιμη για την Κοινό
τητα μερίδα καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις με τις
οποίες πρέπει να πραγματοποιηθεί η αλιεία τους ότι
βάσει του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού, η διαθέ
σιμη για την Κοινότητα μερίδα κατανέμεται μεταξύ των
κρατών μελών

ότι, για να εξασφαλισθεί η τήρηση αυτής της κατανομής,
πρέπει να ανακοινώνονται πλοροφορίες για τα πραγμα
τοποιούμενα αλιεύματα.

Τα κράτη μέλη, καθώς και οι πλοίαρχοι σκαφών υπό
σημαία κράτους μέλους τηρούν, ως προς την αλιεία στα
ύδατα που αναφέρονται στο άρθρο I , τις διατάξεις των
άρθρων 3 μέχρι 9 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2057/82
του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1982 περί θεσπίσεως
ορισμένων μέτρων ελέγχου των αλιευτικών δραστηριο
τήτων των πλοίων των κρατών μελών (2), όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1729/83 (').
Αρθρο 3

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

Εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1985 .

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

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1984.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ρ. Ο'ΤΟΟLΕ

(') ΕΕ αριθ. L 24 της 27 . I. 1983 . σ. 1

(2) ΕΕ αριθ. L 220 της 29. 7 . 1982, σ. 1 .
( J ) ΕΕ αριθ. L 169 της 28 . 6. 1983 , σ. 14.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985
(σε τόνους)
Είδη

Γάδος
Ρέγγα

Διαίρεση CΙΕΜ
III (Ι

III <J

Ποσοστώσεις

3 100

1 300

\
Σολομός

111 ά

20

Κατανομή

Δανία

2 270

Γερμανία

830

Δανία

740

Γερμανία

560

Δανία

Γερμανία

17

3
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Αριθ. L 318/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3436/84 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης Δεκεμβρίου 1984

περί καθορισμού, για το έτος 1985, ορισμένων μέτρων διατηρήσεως και διαχειρίσεως των
αλιευτικών πόρων που εφαρμόζονται σε σκάφη υπό σουηδική σημαία
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ΕΟΚ) αριθ. 170/83 του Συμβουλίου της
25ης Ιανουαρίου 1983 περί Θεσπίσεως κοινοτικού καθε
στώτος διατηρήσεως και διαχειρίσεως των αλιευτικών
πόρων ('), και ιδίως το άρθρο 11 ,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στη
συμφωνία αλιείας μεταξύ της Κοινότητας και της κυβερ
νήσεως της Σουηδίας (2), και ιδίως στα άρθρα 2 και 6, η
Κοινότητα και η Σουηδία προέβησαν σε διαβουλεύσεις
επί του θέματος των αμοιβαίων αλιευτικών δικαιωμάτων
για το 1985, καθώς και επί του θέματος της διαχειρίσεως
των κοινών βιολογικών πόρων

ότι, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεως οι αντιπροσω
πείες συμφώνησαν να συστήσουν στις αντίστοιχες αρχές
τους τον καθορισμό ορισμένων αλιευτικών ποσοστώ
σεων για τα σκάφη του άλλου μέρους, όσον αφορά το
έτος 1985 ■

ότι, δυνάμει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
170/83, εναπόκειται στο Συμβουλίο να ορίσει ιδίως το
σύνολο των αλιευμάτων που διατίθεται στις τρίτες
χώρες, καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις πραγματοποι
ήσεως της αλιείας τους ·
ότι η σύμβαση της 19ης Δεκεμβρίου 1966 μεταξύ της
Δανίας, της Νορβηγίας και της Σουηδίας περί αμοιβαίας
προσβάσεως στις αλιευτικές δραστηριότητες εντός του

S1(ίΐ£CΓΓ3ΐC και του K3ΐΐε§3ΐ, ορίζει ότι κάθε συμβαλλόμενο
μέρος παραχωρεί στα σκάφη του άλλου μέρους δικαίωμα
προσβάσεως στην αλιευτική του ζώνη εντός του S ^ Cγ Γ&ΐC και μέρους του K3«ε£3ΐ μέχρι αποστάσεως 4 ναυτι
κών μιλίων από τις γραμμές βάσεως, χωρίς ποσοτικό
περιορισμό ·

ότι η σύμβαση της 31ης Δεκεμβρίου 1932, μεταξύ της
Δανίας και της Σουηδίας περί των όρων αλιείας στις
θαλάσσιες ζώνες που πρόσκεινται σε κάθε μέρος,
προβλέπει ότι κάθε μέρος θα επιτρέπει την πρόσβαση
των αλιευτικών σκαφών του άλλου μέρους στη δική του

αλιευτική ζώνη εντός του K3ίίε£3ΐ μέχρι αποστάσεως 3
ναυτικών μιλίων από την ακτή και εντός ορισμένων
μερών του 0ΓCSUη(] και της Βαλτικής Θάλασσας μέχρι
των γραμμών βάσεως, χωρίς ποσοτικό περιορισμό,

Άρθρο I

1 . Επιτρέπονται οι αλιευτικές δραστηριότητες των
σκαφών υπό σουηδική σημαία έως τις 31 Δεκεμβρίου
1985 για τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα 1,
εντός των γεωγραφικών και ποσοτικών ορίων που καθο
ρίζονται από το εν λόγω παράρτημα και σύμφωνα με
τον παρόντα κανονισμό, στις ζώνες αλιείας των κρατών
μελών οι οποίες εκτείνονται μέχρι 200 μίλια στα ανοιχτά
των ακτών που περιβάλλουν τη Βόρεια Θάλασσα, το
S1ί3§εΓΓ3ΐC, το K3UC£3ΐ, τη Βαλτική Θάλασσα, τη θάλασσα
του L3B γ3(1 ογ , τον πορθμό DβνΐS, τον όρμο του B3ίίϊη και
τον Ατλαντικό Ωκεανό, βόρεια των 43°00' ΒΓΠ.
2. Εντούτοις, παρά την παράγραφο 1 , επιτρέπεται,
χωρίς ποσοτικό περιορισμό, η αλιεία από σκάφη που
φέρουν σουηδική σημαία εντός του S1<3£εΓΓ3ΐί, του K3ΐίε
£3ΐ και του 0ΓCSUη <I

3. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, θεωρείται ως :
— «S1ί3§CΓΓ3ΐC» : η ζώνη που οροθετείται δυτικά, με
γραμμή που ξεκινά από το φάρο του ΗβηSΐΗοΙπι μέχρι
το φάρο του Lίη <3εSπεS και νότια με γραμμή που
ξεκινά από το φάρο του Sΐο^εη μέχρι το φάρο του
TΐSΐΐ3πΐ3 και από εκεί μέχρι την πιο κοντινή ακτή της
Σουηδίας,
— «K3UC£3ΐ»: η ζώνη που οροθετείται βόρεια, με
γραμμή που ξεκινά από το φάρο του S1ί3£εη μέχρι το
φάρο του TίSΐΐ3ΓΠ3 και από εκεί μέχρι την κοντινή

ακτή της Σουηδίας, και νότια με γραμμή που ξεκινά
από το C3ρ H3SεηοΓε μέχρι το C3ρ GηίΒεη, από το
KοΓSH3£ε μέχρι το SροάS&JεΓ£ και από το C3ρ Gίίβει·#
μέχρι το Κιιΐΐεη,
— «0ΓεSUη(1»: η ζώνη που οροθετείται βόρεια, με

γραμμή που ξεκινά από το C3ρ Gί11)εΓ£ μέχρι το
Κιιΐΐεη και νότια από γραμμή που ξεκινά από το
φάρο του SίενηS μέχρι το φάρο του F3ΐSΐεώο.

4. Οι αλιευτικές δραστηριότητες που επιτρέπονται
δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 περιορίζονται στα
μέρη της αλιευτικής ζώνης 200 μιλίων στα ανοικτά 12
ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσεως, από τις οποίες
οριοθετούνται τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών, με
την επιφύλξη των ακόλουθων εξαιρέσεων :

α ) επιτρέπεται η αλιεία στο S1ί3£ειτ3ΐς στα ανοικτά 4
ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσεως της
Δανίας ■

β ) επιτρέπεται η αλιεία στο K3Uε£3ΐ στα ανοικτά 3
ναυτικών μιλίων από την ακτή της Δανίας ■
γ) η αλιεία στη Βαλτική Θάλασσα επιτρέπεται στα ανοι
κτά 3 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσεως της
Δανίας ■

δ) η αλιεία στο 0ΓεSUη<1 επιτρέπεται στις ζώνες και
(') ΕΕ αριθ. L 24 της 27. ί . 1983 , σ. 1 .
( 2 ) ΕΕ αρι9 . L 226 της 29 . 8 . 1980. σ. 1 .

σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο
παράρτημα II .

Αριθ. L 318/ 10

5.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Εντούτοις, παρά την παράγραφο 1 , η αναπόφευκτη

παρεμπίπτουσα αλιεία των ειδών, για τα οποία δεν
καθορίστηκε καμία ποσόστωση για μία ζώνη, επιτρέπε
ται εντός των ορίων που προβλέπονται από τα μέτρα
διατηρήσεως που ισχύουν στην εν λόγω ζώνη.

6. Η παρεμπίπτουσα αλιεία, εντός συγκεκριμένης
ζώνης, των ειδών για τα οποία καθορίστηκε ποσόστωση

για τη ζώνη αυτή, καταλογίζονται στη εν λόγω ποσό
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4. Κατα την κατάθεση κάθε αιτήσεως άδειας στην
Επιτροπή παρέχονται τα ακόλουθα στοιχεία :
α) όνομα του σκάφους,

β)
γ)
δ)
ε)

αριθμός νηολογήσεως,
εξωτερικά στοιχεία και αριθμοί αναγνωρίσεως,
λιμένας νηολογήσεως,
όνομα και διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή του
ναυλωτή,

στωση .

Άρθρο 2

1 . Τα σκάφη που αλιεύουν στο πλαίσιο των ποσοστώ
σεων που ορίζονται στο άρθρο 1 τηρούν τα μέτρα διατη
ρήσεως και ελέγχου και όλες τις άλλες διατάξεις που
διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες στις ζώνες που
αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.

2. Τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1
τηρούν ημερολόγιο πλοίου, στο οποίο εγγράφονται οι
πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα III .
3 . Τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ,
διαβιβάζουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες
που αναφέρονται στο παράρτημα IV, τις πληροφορίες
που αναφέρονται στο παράρτημα αυτό.

4. Τα στοιχεία και οι αριθμοί νηολογήσεως των
σκαφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να
σημειώνονται κατά τρόπο ευδιάκριτο στις δύο πλευρές
της πλώρης του σκάφους.

στ)
ζ)
η)
θ)
ι)

μεικτή χωρητικότητα και συνολικό μήκος,
δύναμη του κινητήρα,
κωδικός κλήσεως και ραδιοσυχνότητα,
προβλεπόμενη μέθοδος αλιείας,
προβλεπόμενη ζώνη αλιείας,

ια) είδη ιχθύων που προβλέπεται να αλιευθούν,
ιβ ) περίοδος για την οποία ζητείται άδεια.

Κάθε άδεια ισχύει για ένα μόνο σκάφος. Σε περί
πτωση που περισσότερα σκάφη συμμετέχουν στην ίδια
5.

αλιευτική ενέργεια, καθένα από τα σκάφη αυτά πρέπει
να είναι εφοδιασμένο με άδεια.

6. Οι άδειες δύνανται να ακυρωθούν για να εκδοθούν
νέες. Η ακύρωση παράγει αποτελέσματα από την ημερο
μηνία της παραδόσεως της άδειας στην Επιτροπή.

Οι νέες άδειες αρχίζουν να ισχύουν από την πρώτη του
μήνα που ακολουθεί αυτόν κατά τη διάρκεια του οποίου
έχουν εκδοθεί.

Αρθρο 3

Αρθρο 4

1 . Η αλιεία στις διαιρέσεις CΙΕΜ IV και VI και στις
υποδιαιρέσεις CΙΕΜ III C και J, στα πλαίσια των ποσο
στώσεων που καθορίζονται στο άρθρο 1 , υπόκειται στην
υποχρέωση κατοχής άδειας επί του σκάφους, η οποία
εκδίδεται, κατόπιν αιτήσεως των σουηδικών αρχών, από
την Επιτροπή για λογαριασμό της Κοινότητας και στην
υποχρέωση τηρήσεως των όρων που αναφέρονται στην
εν λόγω άδεια.

Μόνον οι αλιείς που αλιεύουν με συρόμενη πετονιά
(συρτή ) επιτρέπεται να αλιεύουν τη λίγκα.

2 . Η έκδοση αδειών στο πλαίσιο της παραγράφου 1
υπόκειται στο όρο ο αριθμός αδειών που ισχύουν ανά
πάσα στιγμή ενός καθορισμένου μήνα να μην υπερβαίνει
τις :

Αρθρο 5

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών λαμβάνουν τα
κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των τακτι
κών επισκέψεων στα σκάφη, για να διασφαλίσουν την
τήρηση του παρόντος κανονισμού.
Αρθρο 6

— 42 για την αλιεία του γάδου και της ρέγγας στη
Βαλτική Θάλασσα,
— 3 για την αλιεία της λίγκας στη διαίρεση CΙΕΜ IV
και στην υποδιαίρεση VI Ά ( βόρεια των 50° 30'
βόρεια ),
— 25 για την αλιεία της ρέγγας στον τομέα CΙΕΜ IV 3
και Β.

— 10 για την αλιεία στη διαίρεση CΙΕΜ IV όλων των
ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα I εκτός από
τη ρέγγα και τη λίγκα.

Σε περίπτωση παραβάσεως που διαπιστώνεται δεόντως,
τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή για
το όνομα του ενδιαφερομένου σκάφους και τα μέτρα
που ενδεχομένως έλαβαν.
Αρθρο 7

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

3.

Ο συνολικός αριθμός των ημερών αλιείας για όλα

τα σκάφη που έχουν άδεια να αλιεύουν τη ρέγγα στη

Βόρεια Θάλασσα δεν δύναται να υπερβαίνει τις 250.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμ
βρίου 1985 .

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

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 1984.
Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Ρ. Ο'ΤΟΟLΕ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Ποσοστώσεις αλιείας
Ζώνες στις οποίες
επιτρέπεται η αλιεία

Είδη

Γάδος

Ποσότητες
( σε τόνους)

CΙΕΜ 111 ο , ά

1 250

CΙΕΜ IV

150 ( 2)

Βακαλάος εγκλεφίνος

CΙΕΜ IV

400

Βακαλάος μερλάν

CΙΕΜ IV

Ρέγγα

CΙΕΜ III C, ά

1 600

CΙΕΜ IV 3, Β

1 350

Λίγκα

CΙΕΜ IV, VI 3 (')

20 (2)

200

(') Βόρεια των 56° 30 Β.
(') Η ποσόστωση αυτή είναι εναλλάξιμη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

1 . Μέσα απο την ισόβαθμη γραμμή των 7 μέτρων, επιτρέπεται μονο :

α ) η αλιεία της ρέγγας με δίχτυ, και
6) η αλιεία με συρόμενη πετονιά ( συρτή) κατά τη διάρκεια των μηνών από τον Ιούλιο μέχρι το τέλος
Οκτωβρίου .
2. Έξω από την ισόβαθμη γραμμή των 7 μέτρων, η αλιεία με τράτα ή με δίχτυ απαγορεύεται νότια μιας
γραμμής που χαράσσεται από το Ellekilde H3§ε μέχρι το Lerberget.

3 . Με την επιφύλαξη του σημείου 2, η αλιεία επιτρέπεται στα «Mίά<1εΐ£ηπκ1εη» με τη βοήθεια ενός
«2£πονώ>. το μέγεθος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 7,5 μέτρα μεταξύ «3πτΐSρίCΐSεΓηε ».
4. Βόρεια της γραμμής που αναφέρεται στο σημείο 2, η αλιεία με τράτα ή «δανικά δίχτυα» επιτρέπεται
μέχρι 3 μίλια από τις ακτές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Οι κάτωθι πληροφορίες πρέπει να εγγράφονται στο ημερολόγιο του πλοίου, μετά από κάθε αλιευτική ενέρ
γεια :

1 . η ποσότητα ( σε χιλιόγραμμα) κάθε αλιευθέντος είδους,
2 . η ημερομηνία και η ώρα της αλιευτικής ενέργειας,
3. η γεωγραφική θέση στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι αλιεύσεις.
4 . η μέθοδος αλιείας που χρησιμοποιήθηκε,
5 . όλα τα μηνύματα που στέλνονται με ραδιοασύρματο σύμφωνα με το παράρτημα IV .

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

1.

Οι πληροφορίες που πρέπει να διαβιβαζονται στην Επιτροπή και το χρονοδιάγραμμα της διαβιβάσε
ώς τους έχουν ως ακολούθως :

1.1 .

Κάθε φορά που το σκάφος εισέρχεται στις αλιευτικές ζώνες οι οποίες εκτείνονται μέχρι 200 ναυτικά
μίλια στα ανοικτά των ακτών των κρατών μελών της Κοινότητας και για τις οποίες ισχύει κοινοτι
κή ρύθμιση :
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1.4,
β ) οι ποσότητες των αλιευμάτων, ανά είδος, που ευρίσκονται στα αμπάρια (σε χιλιόγραμμα),
γ) ημερομηνία και ο τόπος που πρόκειται να αρχίσει η αλιεία.
Όταν οι αλιευτικές ενέργειες απαιτούν περισσότερες από μία εισόδους στην αλιευτική ζώνη της Κοι
νότητας σε μία συγκεκριμένη ημέρα, αρκεί μία μόνη ανακοίνωση κατά την πρώτη είσοδο στη ζώνη.

1.2.

Κάθε φορά που το σκάφος εξέρχεται από τις αλιευτικές ζώνες που εκτείνονται μέχρι 200 ναυτικά
μίλια στα ανοικτά των ακτών των κρατών μελών και για τις οποίες ισχύει κοινοτική ρύθμιση :
α) τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1.4.
6 ) οι ποσότητες των αλιευμάτων, ανά είδος, που ευρίσκοντα στ' αμπάρια ( σε χιλιόγραμμα),
γ ) οι ποσότητες κάθε είδους που αλιεύτηκαν από τη στιγμή της προηγούμενης μεταδόσεως ( σε
χιλιόγραμμα ),
δ ) η διαίρεση CΙΕΜ στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι αλιεύσεις,
ε ) οι ποσότητες (σε χιλιόγραμμα) των αλιευμάτων, ανά είδος, που μεταφέρθηκαν σε άλλα σκάφη
από τη στιγμή που το σκάφος εισήλθε στην κοινοτική ζώνη, και τα στοιχεία αναγνωρίσεως του
σκάφους επί του οποίου πραγματοποιήθηκε η μεταφορά,
στ) οι ποσότητες (σε χιλιόγραμμα), ανά είδος, που εκφορτώθηκαν σε λιμάνι της Κοινότητας από τη
στιγμή που το σκάφος εισήλθε στην κοινοτική ζώνη αλιείας.
Όταν οι αλιευτικές ενέργειες απαιτούν περισσότερες από μία εξόδους από την αλιευτική ζώνη της
Κοινότητας σε μία συγκεκριμένη ημέρα, αρκεί μία και μόνο ανακοίνωση κατά την τελευταία έξοδο.

1.3 .

Σε τριήμερα διαστήματα, αρχής γενομένης από την τρίτη ημέρα μετά την πρώτη είσοδο του σκάφους
στη ζώνη, κατά την αλιεία της ρέγγας στη Βόρεια Θάλασσα, και σε εβδομαδιαία διαστήματα, αρχί
ζοντας την έβδομη ημέρα μετά την πρώτη είσοδο στη ζώνη κατά την αλιεία όλων των ειδών εκτός
από την αλιεία της ρέγγας της Βόρειας Θάλασσας :
α ) τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1.4.
β) οι ποσότητες κάθε είδους που αλιεύθηκαν από τη στιγμή της προηγούμενης μεταδόσεως (σε
χιλιόγραμμα),
γ) η διαίρεση CΙΕΜ στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι αλιεύσεις,
δ) σε περίπτωση αλιείας ρέγγας στη Βόρεια Θάλασσα, ο αριθμός των ημερών αλιευτικής δραστηριό
τητας.

1.4.

α ) Το όνομα, ο κωδικός κλήσεως τα στοιχεία και οι αριθμοί αναγνωρίσεως του σκάφους και το
όνομα του πλοιάρχου του,
β) ο αριθμός της άδειας, εάν το σκάφος αλιεύει με άδεια.

γ) ο αύξων αριθμός του μηνύματος.
δ) τα στοιχεία αναγνωρίσεως του τύπου μηνύματος,
ε ) η ημερομηνία, η ώρα και η γεωγραφική θέση του σκάφους.
2.1 .

Οι πληροφορίες που υποδεικνύονται στο σημείο 1 πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις Βρυξέλλες ( διεύθυνση τηλετύπου 24189 FΙSΕU-Β ) μέσω ενός των
ραδιοτηλεφωνικών σταθμών που αναφέρονται στο σημείο 3 και με τον τύπο που υποδεικνύεται στο
σημείο 4.

2.2 .

Στην περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας είναι αδύνατο να μεταδοθεί το μήνυμα από το σκά
φος. δύναται να διαβιβασθεί από άλλο σκάφος για λογαριασμό του πρώτου.
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Ονομασία τον ραδιοτηλεφωνικού
σταθμού
Skagen
Blåvand
Norddeich

Κωδικός κλήσεως τον ραδιοτηλεφωνικού σταθμού
ΟΧΡ
ΟΧΒ
DΑF DΑΚ
DΑΗ DΑL
DΑΙ DΑΜ

DΑJ DΑΝ

Scheveningen
Oostende
North Foreland
Humber
Cullercoats
Wick

Portpatrick
Anglesey
Ilfracombe
Niton
Stonehaven
Portishead

Lands End
Valentia
Malin Head

Boulogne
Brest
Saint-Nazaire
Bordeaux-Arcachon
Prins Christians Sund

Julianehåb
Godthåb

Holsteinsborg
Godhavn
Stockholm

Göteborg
Rønne

4.

ΡCΗ
ΟSΤ
GΝF
GΚΖ
GCC
GΚR

GΡΚ
GLV
GΙL
GΝΙ
GΝD
GΚΑ
GΚΒ
GΚC
GLD

ΕJΚ
ΕJΜ
FFΒ
FFU
FFΟ
FFC
ΟΖΝ
ΟΧF
ΟΧΙ
ΟΥS
ΟΖΜ

Central Godthåb

SΟJ
SΟG
ΟΥΕ

Τύπος ανακοινώσεων :
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία και
να δίνονται με την ακόλουθη σειρά :
— το όνομα του σκάφους,
— τον κωδικό ραδιοτηλεφώνου,
— τα εξωτερικά στοιχεία και αριθμούς αναγνωρίσεως,
— τον αύξοντα αριθμό του μηνύματος για το συγκεκριμένο ταξίδι αλιείας,
— την ένδειξη του τύπου μηνύματος συμφώνως προς τον ακόλουθο κώδικα :
— μήνυμα κατά την είσοδο στην κοινοτική ζώνη : ΙΝ,
— μήνυμα κατά την έξοδο από την κοινοτική ζώνη : ΟUΤ,
— εβδομαδιαίο μήνυμα : WΚL,
— τριήμερο μήνυμα : 2 WΚL,
— τη γεωγραφική θέση,
— τη διαίρεση CΙΕΜ εντός της οποίας προβλέπεται ότι 9α αρχίσει η αλιεία,
— την ημερομηνία κατά την οποία προβλέπεται να αρχίσει η αλιεία,
— τις ποσότητες των αλιευμάτων, ανά είδος, που ευρίσκονται στα αμπάρια (σε χιλιόγραμμα), χρη
σιμοποιώντας τον κώδικα που αναφέρεται στο σημείο 5 ,
— τις ποσότητες των αλιεύσεων ανά είδος (σε χιλιόγραμμα) που πραγματοποιήθηκαν από τη στιγ
μή της προηγούμενης μεταδόσεως, χρησιμοποιώντας τον κώδικα που αναφέρεται στο σημείο 5,
— τη διαίρεση CΙΕΜ στην οποία πραγματοποιήθηκαν οι αλιεύσεις,
— τις ποσότητες (σε χιλιόγραμμα ) των αλιευμάτων, ανά είδος, που μεταφέρθηκαν σε άλλα σκάφη
από τη στιγμή της προηγούμενης μεταδόσεως,
— το όνομα και τον κωδικό κλήσεως του σκάφους επί του οποίου πραγματοποιήθηκε η μεταφορά,
— τις ποσότητες (σε χιλιόγραμμα) κάθε είδους που εκφορτώθηκαν σε λιμάνι της Κοινότητας απέ
τη στιγμή της προηγούμενης μεταδόσεως,
— το όνομα του πλοιάρχου.
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Ο κώδικας που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορισθούν οι ποσότητες ιχθύων επι του σκά
φους, με τον τύπο που προβλέπεται στο σημείο 4, είναι ο ακόλουθος :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Α:
Β:
C:
D:
Ε:
F:
G:
Η:
1:
J:
Κ:
L:
Μ:
Ν:
Ο:
Ρ:

Γαρίδα του Βορρά (Pandalus borealis ),
Βακαλάος (Merluccius merluccius ),
Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας ( RείηH»Γ0ΐΪUS Hίρρο§1θSSθίάεS),
Γάδος (Gadus morhua ),
Βακαλάος εγκλεφίνος (Mεΐ3ηο£Γ3ΐηηΐUS aeglefinus),
Ιππόγλωσσα ( Hippoglossus hippoglossus),
Σκουμπρί ( Scomber scombrus),
Σαυρίδια (Trachurus ΐΓSCΐΐUΓUS ),
Κορυφανίδες ( Coryphaenoides rupestris ).
Μαύρη πολλάκα ( ΡοΙΙβCΗΪUS virerns),
Βακαλάος μερλάν ( Merlangus ιτιει·]3η£US),
Ρέγγα ( Clupea harengus ),
Αμμόχελο ( αμμοδύτης) (Ammodytes sρρ),
Σπρατ ( Clupea SρΓ3UUS ),
Ζαγκέτα ( Pleuronectes ρΐ3ίεSS3),
Μπακαλιαράκι της Νορβηγίας ( Trisopterus esmarkii),

— Q:

Λίγκα ( Molva molva ),

— R :

Άλλα .

—
—
—
—
—
—

S:
Τ:
U:
V:
W:
Χ:

Γαρίδα γκρίζα (Penaeidae),
Γαύροι ( Engraulis encrassicholus),
Σεβαστοί ( SεD3SΐCS sρρ ),
Ζαγκέτα Αμερικής ( Hypoglossoides platessoides),
Καλαμάρια ( Ιllex),
Λιμάντα με κίτρινη ουρά ( Lίπΐ3η<ΐ3 ferruginea).

—
—
—
—
—

Υ:
Ζ:
ΑΑ :
ΒΒ :
CC :

Γάδος ρ0Uΐ3SS0U,
Τόνος-τονοειδή (Thunnidae),
Μπλε λίγκα ( Molva άγρΐεΓγ§ί3),
Μπρόσμιος ( Brosme brosme),
Σκυλόψαρο κεντρόνι ( SCγ1ίοι·HίηUS retifer),

— DD :

Cetorhindae ,

— ΕΕ :
— FF :

Λάμνα ( L3πιη3 naus),
Κοινό καλαμάρι ( Loligo vulgaris ),

— GG :
— ΗΗ :

Μεγάλη λέστια ( Bγ3πι3 brama),
Σαρδέλλα ( S3Γώ'π3 pilchardus ).

Αριθ. L 318/ 16
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3437/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Δεκεμβρίου 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 ,

Έχοντας υπόψη :

τους τιμής, πολλαπλασιαζόμενη με το συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 2β παράγραφος 2 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 974/71 (6), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

855 /84 Ο,

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 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,

— 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 5 Δεκεμβρίου 1984 ■
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται
στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 3131 /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,

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. 3 13 1 /84 ( 5) και όλους
τους μεταγενέστερους κανονισμούς που τον έχουν τρο
ποποιήσει ·

ότι για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά
το καθεστώς των εισφορών, ο 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

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 7 Δεκεμ
βρίου 1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
PθUΐ DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975 . σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 107 της 19. 4. 1984. σ. 1 .
(-') ΕΕ αρι8 . 106 της 30. 10. 1962, σ 2553 /62.
(*) ΕΕ αριS. L 263 της 19. 9. 1973 , σ. 1 .

(6) ΕΕ αριθ . L 106 της 12 . 5 . 1971 , σ . I.

( S ) ΕΕ αριθ . L 293 της 10 . 11 . 1984. σ. 1 .

( 7 ) ΕΕ αρι9. L 90 της 1 . 4. 1984, σ. 1 .
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Αριθ. L 318/ 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περί 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 Ι
10.01 Β 11
10.02
10.03
10.04
10.05 Β

10.07
10.07
10.07
10.07
10.07
11.01

Α
Β
Γ
ΔΙ
Δ II
Α

11.01 Β

11.02 Α Ι α )

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
Λοιπά δημητριακά
Άλευρα σίτου ή σμιγού
Αλευρα σικάλεως
Πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου
Πλιγούρια
μαλακού

1 02,40 (')( 5)
66,89 ( 6)
71,42
54,71

68.33 (-)(')
0

0 (<)
79,40 (4 )
Ο
ο Ο
98,88
107.78
172.14

σκληρού

11.02 Α 16 )

60.54

και

σιμιγδάλια

σίτου
105,55

(') 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 .

( :) 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.
(-) 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), εισπράττεται η εισφορά που εφαρ
μόζεται στη σίκαλη.

Αριθ. L 318/ 18
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3438/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Λεκεμβρίου 1984

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

Έχοντας υπόψη :

που προβλέπεται στο άρθρο 2β παράγραφος 2 του
κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 974/71 (6), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
855 / 84 (7).

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 (■), 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 5 Δεκεμβρίου 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, ο 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 7 Δεκεμ
βρίου 1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες. 6 Δεκεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Ροul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

')
:)
3)
4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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 , σ. 1 .

-) ΕΕ αριθ. L 205 της 1 . 8 . 1984. σ. 4.

( 6 ) ΕΕ αριθ. L 106 της 12 . 5 . 1971 , σ. I.
(7) ΕΕ αριθ. L 90 της 1 . 4. 1984. σ. 1 .
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Αριθ. L 318/ 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
Α . Σιτηρά και άλευρα
(ECU/τόνο)

Κλάση

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

12

1

2

3

Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Δασμολογίου

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

0

1,91

1,91

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

0

0

39,57

10.07 Γ

Φαγόπυρο το εδώδιμο
Κέγχρος
Σόργον

0

0

0

0

10.07 Δ

Λοιπά

0

0

0

0

11.01 Α

Άλευρα σίτου ή σμιγού

0

10.01 Β 1

10.01 Β Π
10.02

10.03
10.04
10.05 Β

10.07 Α
10.07 Β

1,98

I

2,68

2.68

2,78

Β. Βυνη
(ECU/τόνο)

Τρέχων

Κλάση
του Κοινού

12

Δασμολογίου

11.07 Α 1 ( α)

11.07 Α 1(6)
11.07 Α 11 (α )
11.07 Α 11 ( β )
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

1

2

3

4

0

3.40

3,40

3,52

3,52

0

2,54

2.54

2,63

2,63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Αριθ. L 318/20
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3439/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 1984

περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιολάδου καθώς και των
εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιολάδου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ .

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της
22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί θεσπίσεως κοινής οργανώσε
ως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ )
αριθ. 2260/84 ( :), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 1514/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιολάδου από
την Αλγερία (-'), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 663 /84 ( 4), και ιδίως το άρθρο 5 .
τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 1521 /76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιολάδου από
το Μαρόκο (5). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 663 /84, και ιδίως το άρθρο 5 .
τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 1508/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιολάδου από
την Τυνησία (6 ). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 1 1 12/84 ("), και ιδίως το άρθρο 5,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου της
17ης Μαΐου 1977 περί εισαγωγής στην Κοινότητα ορι
σμένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας ( 8 ),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
( ΕΟΚ ) αριθ. 664/84 ( 9 ). και ιδίως το άρθρο 10 παράγρα
φος 2,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 1620/77 του Συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 1977 περί των εισαγωγών ελαιολάδου από
τον Aίβανο ( 10 ).

Εκτιμώντας :

ότι, με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3131 /78 της 28ης
Δεκεμβρίου 1978 ("), η Επιτροπή αποφάσισε την προ
σφυγή στη διαδικασία διαγωνισμού για τον καθορισμό
των εισφορών για το ελαιόλαδο ■

σμού της εισφοράς κατά την εισαγωγή ελαιολάδου με
διαγωνισμό ( 12 ) προβλέπει ότι το ελάχιστο ύψος εισφο
ράς καθορίζεται για τα επιμέρους προϊόντα μετά από
εξέταση της καταστάσεως της διεθνούς και της κοινοτι
κής αγοράς καθώς και του ύψους των εισφορών που προ
σφέρονται από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ■
ότι. κατά την είσπραξη της εισφοράς, πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι διατάξεις που αναφέρονται στις συμφωνίες
μεταξύ της Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών
ότι, ιδίως, η εισφορά που εφαρμόζεται στις χώρες αυτές
καθορίζεται αφού ληφθεί ως βάση υπολογισμού η εισφο
ρά που εισπράττεται για τις εισαγωγές από άλλες τρίτες
χώρες ■

ότι όσον αφορά την Τουρκία και τις χώρες του Maghreb
πρέπει να μη προδικασθεί το πρόσθετο ποσό που πρέπει
να καθορισθεί σύμφωνα με τις συμφωνίες μεταξύ της
Κοινότητας και των τρίτων χωρών

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται
παραπάνω στα ποσά των εισφορών που προσφέρονται
από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στις 3 και 4
Δεκεμβρίου 1984, οδηγεί στον καθορισμό των ελάχιστων
εισφορών όπως καθορίζεται στο παράρτημα 1 του παρό
ντος κανονισμού

ότι η εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή
ελιών των διακρίσεων 07.01 Ν II και 07.03 Α II του Κοι
νού Δασμολογίου καθώς και των προϊόντων που περι
λαμβάνονται στις διακρίσεις 15.17 Β I και 23.04 Α II του

Κοινού Δασμολογίου πρέπει να υπολογίζεται με βάση
την ελάχιστη εισφορά που εφαρμόζεται στην ποσότητα
ελαιολάδου που περιέχεται στα προϊόντα αυτά ■ ότι για
τις ελιές, η εισπραχθείσα εισφορά δεν είναι δυνατόν να
είναι κατώτερη από ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 8 %
της αξίας του εισαγόμενου προϊόντος, με καθορισμό του
ποσού αυτού κατ αποκοπή ότι η εφαρμογή των διατά
ξεων αυτών οδηγεί στον καθορισμό των εισφορών όπως
καθορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονι
σμού.

ότι το άρθρο 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 2751 /78 του
Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1978 περί θεσπίσεως
των γενικών κανόνων σχετικά με το καθεστώς καθορι
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

(')
(;)
(')
(4)
Η
(6)
(")
(8)
(')
( 10 )

ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ .
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ .

172 της 30. 9. 1966. σ. 3025 /66.
L 208 της 3 . 8 . 1984. σ. 1 .
L 169 της 28 . 6. 1976, σ. 24.
L 73 της 16 . 3 . 1984. σ. 10.
L 169 της 28 . 6. 1976. σ. 43 .
L 169 της 28 . 6. 1976. σ. 9 .
L 108 τη; 25 . 4. 1984. σ. 4.
L 142 της 9. 6. 1977 . σ. 10 .
L 73 της 16 . 3 . 1984. σ. 11 .
L 181 τη; 21 . 7 . 1977 . σ . 4.

(") Ε Ε αριθ . L 370 τη; 30. 12 . 1978. σ. 60 .

Αρθρο I

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή ελαιολάδου καθορίζο
νται στο παράρτημα I.
( 12 ) ΕΕ αριθ. L 331 της 28 . 11 . 1978. σ. 6.
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Αριθ. L 318/21

Αρθρο 2

Αρθρο 3

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του
τομέα του ελαιολάδου καθορίζονται στο παράρτημα II .

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμβρί
ου 1984.

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

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Ροul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ελάχιστες εισφορές κατά την εισαγωγή στον τομέα του ελαιολαδου
(ECU/100 χγρ)
Τρίτες χώρες

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου

15.07 Αία )

57.00 ί 1 )

15.07 Α I β )

62.00 (')

15.07 Α 1 γ )

60.00 (')

15.07 Α 11 α)

70.00 ( : )

15.07 Α 11 β )

95.00 (<)

(') Κατά την εισαγωγή των ελαιολάδων της δασμολογικής αυτής διακρίσεως, που έχουν παραχθεί εξ ολο
κλήρου σε μια από τις κατωτέρω χώρες και μεταφερθεί απευθείας από τις χώρες αυτές στην Κοινότητα,
η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά :
α ) Ισπανία και Λίβανος : 0.60 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα
β ) Τουρκία : 1 1.48 ΕCU (') ανά 100 χιλιόγραμμα, υπό τον όρο ότι ο έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το

φόρο κατά την εξαγωγή που επέβαλε η Τουρκία, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το
ποσό του πράγματι επιβαλλομένου φόροι;
γ) Αλγερία και Μαρόκο : 12,69 ΕCU (') ανά 100 χιλιόγραμμα, υπό τον όρο ότι ο έμπορος αποδεικνύει ότι
εξόφλησε το φόρο κατά την εξαγωγή που επέβαλαν οι χώρες αυτές, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση
αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι επιβαλλομένου φόρου ·
δ) Τυνησία : 12.69 ΕCU (") ανά 100 χιλιόγραμμα, υπό τον όρο ότι ο έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το
φόρο κατά την εξαγωγή που επέβαλε η χώρα αυτή, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει
το ποσό του πράγματι επιβαλλομένου φόρου .
(') Αυτά τα ποσά δύνανται να προσαυξηθούν κατά ένα πρόσθετο ποσό που πρέπει να καθορισθεί από
την Κοινότητα και από τις εν λόγω τρίτες χώρες.
( 2) Κατά την εισαγωγή των ελαιολάδων της δασμολογικής αυτής διακρίσεως :
α ) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται
απευθείας από τις χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 3.86
ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα ·
β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή
στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 3.09 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα.
(3) Κατά την εισαγωγή των ελαιολάδων της δασμολογικής αυτής διακρίσεως :
α) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται
απευθείας από τις χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 7,25
ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή
στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 5,80 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εισφορές κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιολαδου
(ΕCU/100 χγρ)

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου

Τρίτες χώρες

07.01 Ν 11

13,64

07.03 Α 11

13,64

15.17 Β I α )

31,00

15.17 Β I β )

49.60

23.04 Α 11

4,80
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Αριθ. L 318/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3440/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Δεκεμβρίου 1984

σχετικά με τα προσαρτήματα στα δίχτυα μηχανότρατας (τράτας), δανικής τράτας και άλλα
παρόμοια δίχτυα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 171 /83 του Συμβουλίου της
25ης Ιανουαρίου 1983 περί ορισμένων προσωρινών τεχνι
κών μέτρων διατηρήσεως των αλιευτικών πόρων ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
( ΕΟΚ) αριθ. 2664/84 ( 2). και ιδίως το άρθρο 21 ,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 7 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 171 /83
απαγορεύει τη χρησιμοποίηση κάθε προσαρτήματος που
μπορεί να φράξει τα μάτια οποιουδήποτε τμήματος ενός
διχτυού ή να μειώσει τις διαστάσεις του
ότι, έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 171 /83 , οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο στα
δίχτυα μηχανότρατας (τράτας), στις δανικές τράτες και
σε άλλα παρόμοια δίχτυα ■
ότι το άρθρο 7 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 171 /83
προβλέπει ότι τα προσαρτήματα στα δίχτυα πρέπει να
αποτελούν το αντικείμενο άδειας
ότι είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν ορισμένα
τμήματα του διχτυού

περιτυλιχθεί κατά μήκος του άξονά του κατά τη διεξα
γωγή της αλιείας

ότι σκοπός της θήκης ενίσχυσης είναι να ενισχύει το
σάκο και να εμποδίζει τη διάρρηξή του όταν είναι
γεμάτος με ψάρια και όταν ανυψώνεται προς το πλοίο

ότι ο σκοπός της περιφερικής στρώσης είναι να εμποδί
ζει τον κοψαδούρο να κόψει την πλέξη του διχτυού του
σάκου

ότι σκοπός του σχοινιού δεσίματος του σάκου
(γαϊδάρου) είναι να κλείνει το σάκο ■

ότι ένα περιορισμένο μήκος του τελευταίου τμήματος
του σάκου μπορεί να διπλωθεί προς τα πίσω μέσα στο
άνοιγμα του ίδιου του σάκου για να εξασφαλίζει καλύ
τερο κλείσιμο του σάκου

ότι σκοπός του κοψαδούρου είναι να καθιστά δυνατό το
κλείσιμο του οπισθίου τμήματος του σάκου για να διευ
κολύνει τη φόρτωσή του στο πλοίο

ότι σκοπός της περιφερικής νεύρωσης είναι να περιορίζει
την έκταση της διαμέτρου του σάκου

ότι σκοπός του κώνου είναι να επιτρέπει να περνούν τα
αλιεύματα από το εμπρόσθιο στο οπίσθιο μέρος του
διχτυού μηχανότρατας (τράτας), περιορίζοντας συγχρό
νως τη δυνατότητα επιστροφής τους
ότι σκοπός του διχτυού-κόσκινο είναι να αλιεύει, κατ'

ότι δεν είναι απαραίτητο να απαγορευτούν τα προσαρτή
ματα στα δίχτυα μηχανότρατας ( τράτας) κατά την
αλιεία διαφόρων ειδών για τα οποία δεν προσδιορίζεται
ένα ελάχιστο μέγεθος ματιού στον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 171 /83·

ότι πρέπει να επιτραπεί η χρησιμοποίηση ορισμένων
προσαρτημάτων που περιορίζουν τη φθορά και το
σχίσιμο των διχτύων μηχανότρατας (τράτα), δανικής
τράτας και άλλων παρόμοιων διχτυών, να ενισχυθούν
αυτά τα δίχτυα, να περιοριστεί η διαφυγή των αλιευμά
των προς το εμπρόσθιο μέρος αυτών των διχτυών ή να
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλειά τους
κατά τη χρήση
ότι σκοπός της κάτω στρώσης είναι να προστατεύει την
κάτω πλευρά του διχτυού μηχανότρατας (τράτας) από τη
φθορά και το σχίσιμο ■
ότι κύριος σκοπός της επάνω στρώσης είναι να προστα
τεύει τα επάνω ή πλευρικά τμήματα του σάκου από τη
φθορά και το σχίσιμο σε περίπτωση που το οπίσθιο
τελευταίο τμήμα του διχτυού μηχανότρατας ( τράτας)
(') ΕΕ αριθ. L 24 τη; 27 . 1 . 1983 . σ. 14.
( : ) ΕΕ αριθ . L 253 τη; 21 . 9. 1984. σ. 1 .

επιλογή ψάρια, γαρίδες ή άλλα είδη

ότι σκοπός του σχοινιού ενίσχυσης είναι να ενισχύει το
δίχτυ μηχανότρατας ή να εμποδίζει να φθάνουν στο
σάκο πέτρες και θραύσματα διαφόρων αντικειμένων
ότι σκοπός του στριφώματος είναι να βελτιώνει το κλεί
σιμο του σάκου με το σχοινί δεσίματος του σάκου
( γάϊδαρο)

ότι σκοπός του σάκου-παντελόνι είναι να μειώνει τον
κίνδυνο ολικής απώλειας των αλιευμάτων κατά την
αλιεία σε ανώμαλους βυθούς

ότι πρέπει, για το σκοπό αυτό, να θεσπιστούν ορισμένοι
λεπτομερείς κανόνες για τα προσαρτήματα αυτά και,
ιδιαίτερα, να δοθεί η τεχνική περιγραφή τους καθώς και
να καθοριστούν οι όροι με τους οποίους μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ■

ότι, ενδεχομένως, μπορούν να γίνουν παρεκκλίσεις στον
παρόντα κανονισμό, οι οποίες αφορούν ειδικές περιπτώ
σεις

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανο
νισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχεί
ρησης Αλιευτικών Πόρων,

Αριθ. L 318/24
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, ο όρος
«τράτα» αντιστοιχεί στους όρους «δίχτυ μηχανότρατας,
δανική τράτα ή άλλα παρόμοια δίχτυα».
Άρθρο 2

Οι τεχνικοί όροι, καθώς και ορισμένα προσαρτήματα ή
κατασκευές που αποτελούν συνήθως αναπόσπαστο
τμήμα της τράτας ή μπορούν να χρησιμοποιούνται με
τράτα, προσδιορίζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 3

Τα άρθρα 4 έως 15 περιέχουν τους ορισμούς ορισμένων
προσαρτημάτων που μπορούν να προσαρτηθούν σε
τράτες και που ενδέχεται να φράξουν τα μάτια οποιου
δήποτε τμήματος της τράτας ή να μειώσουν τις διαστά
σεις του, καθώς και τους όρους με τους οποίους μπορούν
να χρησιμοποιηθούν.
Άρθρο 4
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ματια μπροστά από τον οπίσθιο κοψαδούρο. Στην περί
πτωση που δεν προσαρτάται κοψαδούρος, η επάνω
στρώση δένεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην καλύ
πτει περισσότερο από το τελευταίο ένα τρίτο του σάκου.

Και στις δύο περιπτώσεις, η επάνω στρώση πρέπει να
καταλήγει σε διάστημα όχι μικρότερο από τέσσερα
μάτια μπροστά από το σχοινί δεσίματος του σάκου.
3. Η επάνω στρώση τύπου Β αποτελείται από ορθογώ
νιο κομμάτι διχτυού που πρέπει να είναι από σπάγγο
που να έχει την ίδια διάμετρο με το σπάγγο με τον
οποίο είναι φτιαγμένος ο σάκος και μέγεθος ματιού
διπλάσιο από το μέγεθος ματιού του σάκου. Μπορεί να
καλύπτει τελείως το επάνω ήμισυ του σάκου SCΠSU Sίπαο·
προσαρτάται μόνο κατά μήκος των τεσσάρων χειλέων

του κατά τρόπο ώστε, στα σημεία προσαρμογής, η
πλευρά κάθε ματιού να συμπίπτει με τις δύο πλευρές των
ματιών του σάκου.

4. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση περισσότερων από
μιας επάνω στρώσεων συγχρόνως.

5 . Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται η επάνω στρώση
μαζί με θήκες ενίσχυσης, με εξαίρεση τις τράτες με μικρά
μάτια που συμφωνούν με τις διατάξεις του άρθρου 3 και
του παραρτήματος 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
171 /83 .

Κάτω στρώση
Άρθρο 6

1 . Η κάτω στρώση μπορεί να αποτελείται από κάθε
κομμάτι ύφασμα, δίχτυ ή οποιοδήποτε άλλο υλικό.

Θήκη ενίσχυσης

2. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγχρόνως περισσό
τερες από μία κάτω στρώσεις και να καλύπτονται
μεταξύ τους.

1 . Θήκη ενίσχυσης είναι ένα κομμάτι διχτυού κυλιν
δρικού σχήματος που περιβάλλει πλήρως το σάκο της

3 . Οι κάτω στρώσεις μπορούν να προσαρτηθούν μόνο
στην εξωτερική πλευρά της τράτας και μόνο στο κάτω
ήμισυ οποιουδήποτε τμήματος της τράτας. Μπορούν να
προσδεθούν μόνο στα μπροστινά και πλευρικά χείλη

( μήκος και πλάτος) με το τμήμα του σάκου στο οποίου
προσαρτάται.

τους.

4. Αν χρησιμοποιούνται θήκες ενίσχυσης ή κυκλικές
στρώσεις, η κάτω στρώση μπορεί να προσαρτηθεί μόνο

έξω από τις θήκες ενίσχυσης ή τις κυκλικές στρώσεις και
με τον τρόπο που προσδιορίζεται στην παράγραφο 3 .
Άρθρο 5

Επάνω στρώση

τράτας και είναι δυνατόν να προσαρτάται στο σάκο

κατά διαστήματα. Έχει τουλάχιστον τις ίδιες διαστάσεις

2 . Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση περισσοτέρων από
μιας θηκών ενίσχυσης, εκτός αν πρόκειται για δίχτυα
που συμφωνούν με τις διατάξεις του άρθρου 3 και του
παραρτήματος Π του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 171 /83,
για τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο θήκες
ενίσχυσης.

3 . Το μέγεθος του ματιού είναι τουλάχιστον δύο
φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος του ματιού του σάκου
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο
από 80 ιπιτι . Αν χρησιμοποιείται δεύτερη θήκη
ενίσχυσης, το ελάχιστο μέγεθος του ματιού της μπορεί

1 . Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση οποιουδήποτε από
τους δύο τύπους της επάνω στρώσης που ονομάζονται
τύπος Α και τύπος Β .

να είναι 120 ΠΙΠΊ .

2 . Η επάνω στρώση τύπου Α αποτελείται από ορθογώ
νιο κομμάτι διχτυού με μέγεθος ματιού ίσο τουλάχιστο
με το μέγεθος ματιού του σάκου. Το πλάτος της πρέπει
να είναι τουλάχιστον μιάμισυ φορά όσο το πλάτος του
σάκου το οποίο καλύπτεται ■ τα πλάτη αυτά μετρώνται
κάθετα προς τον κατά μήκος άξονα του σάκου. Μπορεί
να προσαρτάται με τα μπροστινά και πλευρικά χείλη της
μόνο στο επάνω ήμισυ της εξωτερικής επιφάνειας του
σάκου. Στην περίπτωση που προσαρμόζεται στο σάκο
κοψαδούρος. η επάνω στρώση δένεται κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να μην εκτείνεται περισσότερο από τέσσερα

σάκου.

4. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται θήκες ενίσχυ
σης οι οποίες εκτείνονται προς το μπροστινό μέρος του

5 . Αν μια θήκη ενίσχυσης αποτελείται από τμήματα
διχτυού κυλινδρικού σχήματος, τα τμήματα αυτά δεν
μπορούν να καλύπτουν το ένα το άλλο με περισσότερα
από τέσσερα μάτια στο σημείο της σύνδεσης.
6. Οι θήκες ενίσχυσης που προσαρτώνται σε τράτες με
μεγάλα μάτια που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονι
σμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 171 /83 , δεν μπορούν να εκτείνονται
περισσότερο από δύο μέτρα μπροστά από τον οπίσθιο
κοψαδούρο .

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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7. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 , οι θήκες
ενίσχυσης με διαστάσεις μικρότερες από τις διαστάσεις
του σάκου μπορούν να προσαρτηθούν σε δίχτυα με
μικρά μάτια που συμφωνούν με τις διατάξεις του άρθρου
3 και του παραρτήματος Π του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ.

2.

Αριθ. L 318/25

Το ελάχιστο μήκος τους πρέπει να είναι σύμφωνο

με τους κανόνες που ρυθμίζουν τα των περιφερικών
νευρώσεων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 10, εκτός από
τον πλησιέστερο στο σχοινί δεσίματος του σάκου κοψα
δούρο, ο οποίος μπορεί να είναι μικρότερος.

171 /83 .

Άρθρο 10
Άρθρο 7

Περιφερική ή προστατευτική στρώση
1 . Η περιφερική ή προστατευτική στρώση είναι ένα
μικρό τμήμα διχτυού κυλινδρικού σχήματος που έχει την
ίδια περιφέρεια με την περιφέρεια του σάκου ή των
θηκών ενίσχυσης σε περίπτωση που υπάρχουν, και η
οποία περιβάλλει το σάκο ή τη θήκη ενίσχυσης στα
σημεία που προσαρτάται ο κοψαδούρος.
2 . Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κυκλικής στρώσης
αν δεν έχει προσαρτηθεί κοψαδούρος στο σάκο.
3 . Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κυκλικής στρώσης
με μήκος μεγαλύτερο του 1 ΙΉ .
4. Η κυκλική στρώση μπορεί να προσαρτηθεί μόνο
μπροστά και πίσω από κάθε κοψαδούρο.

Περιφερικές νευρώσεις

1 . Οι περιφερικές νευρώσεις είναι σχοινιά με μορφή
δυκτυλίου που περιβάλλουν το σάκο ή τη θήκη ενίσχυ
σης σε κανονικά διαστήματα και προσαρτώνται σ'
αυτόν.

2. Το μήκος της περιφερικής νεύρωσης δεν είναι
μικρότερο από το 40 % της περιφέρειας του σάκου, η
οποία μετράται με τον αριθμό που προκύπτει αν πολλα
πλασιαστεί ο αριθμός των ματιών της περιφέρειας του
σάκου με το πραγματικό μέγεθος του ματιού, με εξαί
ρεση την περιφερική νεύρωση που βρίσκεται πιο πίσω
από όλες τις άλλες και ονομάζεται «οπίσθια νεύρωση»,
αν προσαρτάται σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα δύο
μέτρα από τα μάτια του σχοινιού του δεσίματος του
σάκου, που μετράται αν τα μάτια τραβηχθούν κατά

5 . Το μέγεθος του ματιού της κυκλικής στρώσης
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το μέγεθος του
ματιού του σάκου.

μήκος.

6. Η περιφέρεια της κυκλικής στρώσης συγκρίνεται με
την περιφέρεια του σάκου η των θηκών ενίσχυσης, σε
περίπτωση που υπάρχουν, αν τραβηχτούν με την ίδια
δύναμη.

4. Η περιφερική νεύρωση μπορεί να περιβάλλει τις
θήκες ενίσχυσης αλλά δεν μπορεί να περιβάλλει την

3. Η απόσταση που χωρίζει δύο διαδοχικές περιφερι
κές νευρώσεις δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 1 ΙΉ.

επάνω ή την κάτω στρώση.

Άρθρο 11

Άρθρο 8

Κώνος

Σχοινί δεσίματος του σάκου (γάιδαρος)
1 . Το σχοινί δεσίματος του σάκου είναι ένα σχοινί
που καθιστά δυνατό το κλείσιμο του πίσω μέρους του
σάκου ή/και των θηκών ενίσχυσης, είτε με κόμπο που
μπορεί να λυθεί εύκολα ή με μηχανικό μέσο.

2. Το σχοινί δεσίματος του σάκου ( γάιδαρος) προσαρ
τάται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη απο ένα μέτρο από
τα οπίσθια μάτια του σάκου, τα οποία μπορούν να
διπλώνονται προς τα πίσω μέσα στο σάκο. Εντούτοις,
εάν, σύμφωνα με το άρθρο 14. προσαρτάται ένα στρί
φωμα, το σχοινί δεσίματος του σάκου πρέπει να περνάει
διά μέσου των τελευταίων, προς τα πίσω, ματιών του
σάκου .

3 . Μπορούν να χρησιμοποιούνται περισσότερα από
ένα σχοινιά δεσίματος του σάκου σε κάθε τράτα. Το
σχοινί δεσίματος του σάκου δεν μπορεί να περιβάλλει
την κάτω στρώση ή την επάνω στρώση .

Άρθρο 9

Κοψαδούροι
1 . Ο κοψαδούρος είναι ένα κομμάτι σχοινιού ή
σύρματος που περιβάλλει χαλαρά της περιφέρεια του
σάκου ή της θήκης ενίσχυσης, σε περίπτωση που
υπάρχει, και προσαρτται σ' αυτόν με κρίκους ή δακτυ
λίους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι από
έναC κοψαδούροι οποιαδήποτε στιγμή.

1 . Κώνος είναι ένα κομμάτι διχτυού που έχει μέγεθος
ματιών τουλάχιστον ίσο με το μέγεθος των ματιών του
σάκου, δένεται στο εσωτερικό της τράτας κατά τρόπο
που να επιτρέπει στα αλιεύματα να περνούν από το
μπροστινό στο οπίσθιο μέρος της τράτας, αλλά περιορί
ζει τη δυνατότητα επιστροφής τους.
2. Ο κώνος προσαρτάται στη μπροστινή άκρη της
αλλά μπορεί να προσαρτηθεί στα πλευρικά χείλη της
μέσα στο σάκο ή στο μπροστινό τμήμα του σάκου.

3 . Η απόσταση από το μπροστινό σημείο προσαρμο
γής του κώνου και την οπισθία άκρη του σάκου πρέπει
να είναι τουλάχιστον τριπλάσιο από το μήκος του
κώνου .

Άρθρο 12

Δίχτυ-κόσκινο

1 . Το δίχτυ-κόσκινο είναι ένα κομμάτι διχτυού με
μέγεθος ματιών που πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλά
σιο από το μέγεθος ματιών του σάκου.

2 . Το δίχτυ-κόσκινο προσαρμόζεται μέσα στην τράτα
μπροστά από το σάκο και δεν πρέπει να εκτείνεται μέσα
στο σάκο περισσότερο από το 1 /3 του μήκους του
σάκου.

Μπορεί να προσαρτηθεί στην τράτα με όλα του τα άκρα.
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Αριθ. L 318/26

3.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγχρόνως μέχρι

δύο δίχτυα-κόσκινα, υπό τον όρο ότι προσαρτώνται στο
επάνω και κάτω ήμισυ της τράτας αντιστοίχως και δεν
καλύπτουν το ένα το άλλο σε κανένα σημείο.
Άρθρο 13

Σχοινιά ενίσχυσης

1 . Σχοινί ενίσχυσης είναι κάθε σχοινί, εκτός από την
πλευρική νεύρωση, που προσαρτάται σε οποιοδήποτε
τμήμα της τράτας.
2. Απαγορεύεται να προσαρτώνται σχοινιά ενίσχυσης
μέσα στο σάκο.
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στρίφωμα μπορεί να διπλώνεται προς τα πίσω μέσα στο
σάκο.

2. Το μέγεθος του ματιού δεν μπορεί να είναι μικρό
τερο από το μέγεθος ματιού του σάκου.

3 . Το στρίφωμα προσαρτάται στο μπροστινό χείλος
του σάκου και όχι πιο μπροστά από τα τελευταία πέντε
μάτια του σάκου και δεν πρέπει να εκτείνεται προς τα
πίσω περισσότερο από ένα μέτρο από το οπίσθιο τμήμα
των τελευταίων ματιών του σάκου.
Άρθρο 15

Ενδιάμεσο ράψιμο του σάκου-παντελόνι

Τα μάτια μπορούν να ραφούν μαζί κατά τρόπο που να
σχηματίζουν ένα σάκο-παντελόνι, συνδέοντας κατά
μήκος το επάνω και το κάτω ήμισυ του σάκου.

Άρθρο 14

Στρίφωμα

1 . Το στρίφωμα είναι ένα κομμάτι διχτυού που
προσαρτάται μέσα στο σάκο στην οπίσθια άκρη του. Το

Άρθρο 16

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τριακοστή
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, 6 Δεκεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Γεώργιος ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 318/27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσδιορισμός ορισμένων τεχνικών όρων, καθώς και ορισμένων προσαρτημάτων ή κατασκευών που
συνήθως αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της τράτας ή μπορούν να χρησιμοποιούνται με τράτα
Σάκος

Ο σάκος είναι το τελευταίο οπίσθιο τμήμα της τράτας. Έχει είτε κυλινδρικό σχήμα. καθόλο το μήκος του,
ή σχήμα που λεπτύνεται βαθμιαία κατά το ένα άκρο.
Ο σάκος περιλαμβάνει το σάκο sensu stricto και την κόψη ( το προτελευταίο τμήμα ).
Σάκος sensu stricto

Ο σάκος sensu stricto αποτελείται από ένα ή περισσότερα τμήματα (κομμάτια διχτυού) με το ίδιο μέγεθος
ματιού, που συνδέονται πλευρικά το ένα με το άλλο κατά μήκος των πλευρών τους κατά τον άξονα της
τράτας με ένα ράψιμο στο οποίο μπορεί επίσης να προσαρτηθεί μία πλευρική νεύρωση.
Κόψη (προτελευταίο τμήμα)

Η κόψη (προτελευταίο τμήμα ) είναι το τμήμα του διχτυού που αποτελείται από δύο ή περισσότερα φύλλα
διχτυού που βρίσκονται ακριβώς μπροστά από το σάκο sensu stricto.
Δέσιμο

Το δέσιμο είναι μια ραφή μεταξύ δύο φύλλων διχτυού, φτιαγμένο από αρκετές σειρές ματιών, οι οποίες
είναι δεμένες μαζί προκειμένου να δυναμώσουν τη ραφή.
Πλευρική νεύρωση

Η πλευρική νεύρωση είναι ένα σχοινί που κατευθύνεται κατά μήκος του δεσίματος και προσαρτάται επάνω
σε αυτό .

Πλωνήρας

Ο πλωτήρας είναι επιπλέουσα συσκευή που χρησιμοποιείται για να ανυψώνει ή να καθορίζει τη θέση της
τράτας.
Αετός

Ο αετός είναι συσκευή που χρησιμοποιείται για να ανυψώνει το εμπρόσθιο τμήμα της τράτας (στόμα).
Ηλεκτρομηχανικές συσκευές

Οι ηλεκτρομηχανικές συσκευές, όπως οι μετατροπές που χρησιμοποιονυται για να δίνουν πληροφορίες σχε
τικά με τη θέση της τράτας στο νερό. το σχήμα της, καθώς και μέχρι πόσο είναι γεμάτη με ψάρια.

Αριθ. L 318/28

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

7 . 12 . 84

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3441/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Δεκεμβρίου 1984

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3433/81 όσον αφορά τις εισαγωγές κονσερβών
καλλιεργημένων μανιταριών καταγωγής τρίτων χωρών και για πρόβλεψη της κατανομής της
ποσότητας που εισάγεται με απαλλαγή από το συμπληρωματικό ποσό κατά την περίοδο από
1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 516/77 του Συμβουλίου της
14ης Μαρτίου 1977 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα
οπωροκηπευτικά ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 988/84 ( 2),
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1796/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί των μέτρων των εφαρμοζομένων
στις εισαγωγές κονσερβών καλλιεργημένων μανιτα
ριών^), και ιδίως το άρθρο 6,
Εκτιμώντας :
ότι το άρθρο 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1796/81

προβλέπει ότι η ποσότητα που εισάγεται με απαλλαγή
από το συμπληρωματικό ποσό πρέπει να κατανέμεται
μεταξύ των προμηθευτριών χωρών λαμβανομένων υπόψη
των παραδοσιακών εμπορικών ρευμάτων και των νέων
προμηθευτών ·
ότι πρέπει να κατανεμηθεί η ποσότητα αυτή βάσει του
ημερολογιακού έτους και να προβλεφθεί η δυνατότητα
αναθεωρήσης της κατανομής αυτής από το τέλος του
πρώτου εξαμήνου του σχετικού έτους · ότι ο κανονισμός
( ΕΟΚ) αριθ. 3433/81 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
2192/84 (5) έχει κατανείμει την ποσότητα αυτή για το
έτος 1984· ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί τώρα η
κατανομή αυτή για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985 ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρί
σεως Μεταποιημένων Προϊόντων με βάση τα Οπωροκη

κρατών μελών βάσει του ημερολογιακού έτους. Η
κατανομή αυτή μπορεί να αναθεωρηθεί βάσει των
στοιχείων σχετικά με τις ποσότητες για τις οποίες
έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά μέχρι τις 30 Ιουνίου του
σχετικού έτους».

2. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :

« 1 . Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ποσοτή
των μανιταριών που κατανέμονται μεταξύ των
κρατών μελών και οι οποίες είναι καταγωγής Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας, Κορέας και Ταϊβάν υπόκει

νται στην προσκόμιση πιστοποιητικού σύμφωνου με
το υπόδειγμα που εμφαίνεται στο παράρτημα 111 , το
οποίο εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές που αναφέρονται
στο παράρτημα IV και το οποίο αναφέρει την Κοινό
τητα σαν τόπο προορισμού».

3 . Το άρθρο 5 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :

«2. Κάθε κράτος μέλος χρησιμοποιεί τα πιστοποιη
τικά εισαγωγής για τη διαχείριση του μεριδίου που
χορηγείται ετησίως σ' αυτό. Για το σκοπό αυτό, εφαρ
μόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 44
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3183 /80».

4. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
« 1 . Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται
για τις ποσότητες που υπερβαίνουν εκείνη που καθο
ρίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1796/81 . περιέχουν στο χώρο 20 α ) μία από τις
ακόλουθες ενδείξεις :

— Opkrævning af tillægsbeløb — forordning (EØF) nr.
1796/81 ",

— 'Zusatzbetrag zu erheben — Verordnung (EWG) Nr.

πευτικά,

1796/81 ",
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Ο κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 3433/81 τροποποιείται ως
εξής :
1 . Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :
« Άρθρο 1
Η ποσότητα που καθορίζεται στο άρθρο 3 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1796/81 κατανέμεται μεταξύ των
(')
(2)
(3)
(4)
( 5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αρι8.
αρι9.

L
L
L
L
L

73 της 21 . 3 . 1977, σ. 1 .
103 της 16. 3 . 1984, σ. 11 .
183 της 4. 7 . 1981 , σ. 1 .
346 της 2 . 12. 1981 , σ. 5 .
199 τη; 28. 7 . 1984. σ. 31 .

— "Συμπληρωματικό ποσό προς είσπραξη — Κανονι
σμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1796/81 ",

— "Additional amount to be levied — Regulation (EEC)
No 1796/81 ",

— "Montant supplémentaire à percevoir — Règlement
(CEE) n0 1796/81 ",

— ' Importo supplementare da riscuotere — Regolamento
(CEE) n. 1796/81 ",

— ' Extra bedrag te heffen — Verordening (EEG) nr.
1796/8 Γ».

Άρθρο 2

Η ποσότητα που καθορίζεται στο άρθρο 3 του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1796/81 κατανέμεται, για την περίοδο
από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985, ως εξής :
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Αριθ. L 318/29
(καθαρό βάρος σε τόνους)

Χώρα καταγωγής
Κίνα

Κορέα

Ταϊβάν

Χονγκ Κονγκ

Ισπανία

Άλλες

Χώρα εισαγωγής

Βέλγιο

)

Λουξεμβούργο

)

262

42

—

536

20

25 619

2 960

1 629

Ελλάδα

15

5

120

Γαλλία

10

Δανία

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας

Ιρλανδία
Ιταλία

Κάτω Χώρες
Ηνωμένο Βασίλειο

—

—

—

—

—

60

15

125

—

—

16
—

22
51

136

—

—

—

—

—

—

434

960

1 565

126

20

—

2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Αρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση του στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1985 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
ΡοUΐ DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 318/30
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3442/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 1984

περί παρεκκλίσεως από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1244/82 όσον αφορά την ημερομηνία
υποβολής των αιτήσεων πριμοδοτήσεως για τη διατήρηση του πληθυσμού των θηλαζουσών
αγελάδων, για την περίοδο 1984/85
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ .

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :
Αρθρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1357/80 του Συμβουλίου της
5ης Ιουνίου 1980 περι καθιερώσεως καθεστώτος πριμο
δοτήσεως για τη διατήρηση του πληθυσμού των θηλα
ζουσών αγελάδων ('), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1 198/82 ( :). και ιδίως το άρθρο 6,
Εκτιμώντας :

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανο
νισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1244/82, για την περίοδο 1984/85 , η
ημερομηνία «30 Σεπτεμβρίου» που αναφέρεται στην εν
λόγω παράγραφο αντικαθίστατι από την ημερομηνία
«31 Δεκεμβρίου».

Αρθρο 2

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1244/82 της Επιτροπής (3 ).
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
1709/83 (4), έχει καθορίσει την 30ή Σεπτεμβρίου ως
προθεσμία για τη υποβολή αιτήσεων πριμοδοτήσεως για
τη διατήρηση του πληθυσμού των θηλαζουσών
αγελάδων ότι η προθεσμία αυτή αποδεικνύεται ανεπαρ
κής σε ορισμένα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, είναι
απαραίτητο να παραταθεί ■

ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Βοείου Κρέατος δεν διατύ
πωσε γνώμη στην προθεσμία που έθεσε ο πρόεδρος της.

Ο κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 2795/84 (5) καταργείται.
Αρθρο 3

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

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Ροul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

(')
(:)
(J)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ .
αρι9.
αριθ.
αρι9 .

L
L
L
L

140
143
143
166

της
της
της
της

5 . 6. 1980. σ. 1 .
20. 5 . 1982, σ. 28 .
20 . 5 . 1982, σ. 20.
25 . 6 . 1983 . σ. 16.

Π ΕΕ αρι9. L 263 της 4. 10. 1984, σ. 22.
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Αριθ. L 318/31

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3443/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Δεκεμβρίου 1984

για τροποποίηση, όσον αφορά τον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1687/76
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 περι κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊ
όντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1 557/84 (2), και ιδίως το άρθρο 7
παράγραφος 5,
Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1354/83 της Επιτροπής (3)
καθορίζει τις γενικές λεπτομέρειες της διακίνησης και
χορήγησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, βουτύ
ρου και βουτυρέλαιου στο πλαίσιο της επισιτιστικής
βοήθειας ■

ότι η εξαγωγή των προϊόντων της παρέμβασης στα πλαί
σια της επισιτιστικής βοήθειας είναι δυνατόν να γίνεται
τόσον υπό μορφή προϊόντων ως έχουν καθώς και υπό
μορφή μεταποιημένων προϊόντων ότι πρέπει να υπάρξει
εγγύηση όσον αφορά την εξαγωγή και τη μεταποίηση
χωρίς υποκατάσταση του εμπορεύματος ότι πρέπει, ως
εκ τούτου, να συμπληρωθεί το παράρτημα του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1687/76 της Επιτροπής (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 2956/84 (5), που καθορίζει τις ειδικές ενδείξεις που
πρέπει να τεθούν στο αντίτυπο ελέγχου στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες προβλέπεται ειδικός προορισμός των
προϊόντων που προέρχονται από την παρέμβαση,
συμπληρώνοντας την περίπτωση του αποκορυφωμένου
γάλακτος σε σκόνη που χρησιμοποιείται για την παρα
σκευή βιταμινούχου αποκορυφωμένου γάλακτος σε
σκόνη, προς εξαγωγή στα πλαίσια επισιτιστικής
βοήθειας
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρί
σεως Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο I

Στο τμήμα II του παραρτήματος του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1687/76, το σημείο 16 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο :

« 16. Κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ. 1354/83 της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 1983 για τις γενικές
λεπτομέρειες της διακίνησης και της χορήγησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε
σκόνη, βουτύρου και βουτυρέλαιου στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας :

α) κατά τη διάθεση βουτύρου που προορίζεται για μεταποίηση σε βουτυρέλαιο ή
αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη στο οποίο θα προστεθούν βιταμίνες :
— τετραγωνίδιο 104 : " Προοριζόμενο για μεταποίηση και εν συνεχεία για παρά
δοση υπό μορφή επισιτιστικής βοήθειας ( κανονισμός
( ΕΟΚ) αριθ. 1354/83 )",
'Til forarbejdning og efterfølgende levering som fødevarehjælp
(forordning (EØF) nr. 1354/83 )",
"Zur Verarbeitung und anschließenden Lieferung im Rahmen
der Nahrungsmittelhilfe (Verordnung (EWG) Nr. 1354/83 )",
" For processing and subsequent delivery as food aid (Regulation
(EEC) No 1354/83 )",
" Destiné à la transformation et a la livraison ultérieure au titre

de l'aide alimentaire (règlement (CEE) n0 1354/83 )",
" Destinato alla trasformazione e successivamente alla fornitura a

titolo di aiuto alimentare (regolamento (CEE) n. 1354/83 )",
"Bestemd om te worden verwerkt en vervolgens als voedselhulp
te worden geleverd (Verordening (EEG) nr. 1354/83)"·
(') ΕΕ αρι9. L 148 της 28. 6. 1968 . σ. 13 .
( 2 ) ΕΕ αρι9. L 150 της 6. 6. 1984, σ. 6 .
(-') ΕΕ αρι9. L 142 της 1 . 6 . 1983 . σ. 1 .

( 4 ) ΕΕ αρι9. L 190 της 14. 7 . 1976. σ. 7 .
Π ΕΕ αρι9 . L 279 της 23 . 10 . 1984, σ. 4.

Αριθ. L 318/32

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
β) κατά την αποστολή βουτύρου ή βιταμινούχου αποκορυφωμένου γάλακτος σε
σκόνη στον λιμένα φόρτωσης σε περίπτωση παράδοσης fob και στον λιμένα
εκφόρτωσης σε περίπτωσης παράδοσης cif ή με ρήτρα αποστολής στον προο
ρισμό :

— τετραγωνίδιο 104 : " Προοριζόμενο για εξαγωγή, στο πλαίσιο της επισιτιστικής
βοήθειας ( κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1354/83 )"
"Bestemt til udførsel som fødevarehjælp (forordning (EØF) nr.
13 54/83 Γ.

"Als Nahrungsmittelhilfe auszuführen (Verordnung (EWG) Nr.
1354/83 )",

"For export as food aid (Régulation (EEC) No 1354/83 )",

"Destiné à être exporté au titre de l'aide alimentaire [règlement
(CEE) n0 1354/83]",
" Destinato ad essere esportato a titolo di aiuto alimentare (rego
lamento (CEE) n. 1354/83)",
"Bestemd om te worden uitgevoerd als voedselhulp (Verorde
ning (EEG) nr. 1354/83)"·
— τετραγωνίδιο 106 : — το βάρος του βουτύρου που χρησιμοποιείται για την
παρασκευή της ποσότητας του βουτυρελαίου που
αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 103 ,
ή
— το βάρος του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που
χρησιμοποιείται για την παρασκευή της ποσότητας του
βιταμινούχου αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που
αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 103 ».
Άρθρο
2 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη 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, 6 Δεκεμβρίου 19'84.
Για την Επιτροπή
Ροul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

7 . 12. 84
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Αριθ. L 318/33

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3444/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 1984

για την πώληση, σε τιμή που καθορίζεται εκ των προτέρων, των σταφίδων συγκομιδής 1983
που κατέχουν οι ελληνικοί οργανισμοί αποθεματοποίησης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας.

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 516/77 του Συμβουλίου της

14ης Μαρτίου 1977 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
( ΕΟΚ ) αριθ. 988/84 (-),

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 2194/81 του Συμβουλίου της
27ης Ιουλίου 1981 περί καθορισμού των γενικών
κανόνων του καθεστώτος ενισχύσεων στην παραγωγή
για τις σταφίδες και τα ξηρά σύκα (3), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
2057/84 ( 4 ), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2.

μοζεται στις τιμές πώλησης που έχουν καθοριστεί εκ των
προτέρων είναι η αντιπροσωπευτική τιμή που ισχύει την
ημέρα κατά την οποία η αίτηση θεωρείται αποδεκτή
ότι οι επιπτώσεις των δύο διαφορετικών τιμών συναλ
λάγματος στην τιμή πώλησης που εκφράζεται σε εθνικό
νόμισμα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην τιμή πώλη
σης που θα καθοριστεί
ότι οι τιμές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό
αντικαθιστούν τις τιμές που καθορίστηκαν με τον κανο
νισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3248/83 της Επιτροπής (8)
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανο
νισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχει
ρίσεως Μεταποιημένων Προϊόντων με βάση τα Οπωρο
κηπευτικά,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Εκτιμώντας :

ότι οι ελληνικοί οργανισμοί αποθεματοποίησης κατέ

χουν ακόμη αποθέματα σταφίδων από τη συγκομιδή
1983 , τα οποία αγόρασαν σύμφωνα με το άρθρο 3 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2194/81 ■ ότι, λόγω της κατά
στασης που επικρατεί στην αγορά της σταφίδας, η
πώληση αυτών των σταφίδων σε τιμή που έχει καθορι
σθεί εκ των προτέρων πρέπει να συνεχιστεί σύμφωνα με

τις διατάξεις του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 3263/81 της
Επιτροπής * 5)

ότι κατά τον καθορισμό της τιμής πώλησης πρέπει να
ληφθεί υπόψη ότι τα προϊόντα αυτά είναι δυνατόν να
παραμένουν επιλέξιμα για ενίσχυση ότι, συνεπεία των
διατάξεων του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 2425/81 της Επιτροπής της 20ής Αυγούστου
1981 περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του
καθεστώτος ενισχύσεων για τις σταφίδες και τα ξηρά
σύκα (6), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ )
αριθ. 3334/83 (7), η τιμή συναλλάγματος που πρέπει να
εφαρμοστεί κατά τη μετατροπή της ενίσχυσης, που έχει
καθορισθεί σε ΕCU, σε εθνικό νόμισμα, είναι η αντιπρο
σωπευτική τιμή που εφαρμόζεται την 1η Σεπτεμβρίου
1983 ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού
( ΕΟΚ ) αριθ. 3263 /81 . η τιμή συναλλάγματος που εφαρ
')
:)
3)
4)
')
(6 )

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αρι9.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ .

L
L
L
L
L
L

73 της 21 . 3 . 1977, σ. 1 .
103 της 16. 4. 1984. σ. 11 .
214 της 1 . 8 . 1981 , σ. I.
191 της 19 . 7 . 1984. σ. 1 .
329 τη: 17 . 11 . 1981 . σ. 8 .
240 τη; 24. 8 . 1981 . σ. 1 .

7 ) ΕΕ « ρι9 . L 330 τικ 26 . 11 . 1983 . σ. 18.

1 . Οι ελληνικοί οργανισμοί αποθεματοποίησης που
απαριθμούνται στο παράρτημα I προβαίνουν στην
πώληση των σταφίδων της συγκομιδής 1983 , οι ποιότη
τες και οι τιμές των οποίων αναφέρονται στο παράρτη
μα II .

2 . Η πώληση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ . 3263/81 , και ιδίως σύμφωνα με
τα άρθρα 2 έως 5 .

3 . Οι αιτήσεις αγοράς πρέπει να υποβάλλονται εγγρά
φως σε κάθε ενδιαφερόμενο οργανισμό αποθεματοποί
ησης, στα κεντρικά γραφεία της ΥΔΑΓΕΠ, Αχαρνών 5 ,
Αθήνα. Ελλάδα.
4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφο
ρίες για τις ποσότητες και τους χώρους όπου είναι
εναποθηκευμένα τα προϊόντα, στις διευθύνσεις που
αναφέρονται στο παράρτημα 1 .

Άρθρο 2

Ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ. 3248/83 καταργείται.
Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα
από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 1985 .
Γ ) ΕΕ αριθ. L 321 της 18 . II . 1983 , σ . 14 .

Αριθ. L 318/34

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 1984.
Γ\α την Επιτροπή
Ρουl DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 318/35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Κατάλογος των οργανισμών αποθεματοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού
Α . ΚΟΡΝΘΙΑΚΗ

1.
2.
3.
4.

ΑΣΟ, Μαιζώνος 241 , Πατρα, Ελλαδα
Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών, Αίγιο, Ελλάδα
Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου, Ζάκυνθος, Ελλάδα
Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ολυμπίας Ηλείας, Πύργος, Ελλάδα
Β. ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ

1.
2.
3.
4.
5.

ΚΣΟΣ, Καναρη 24, Αθήνα, Ελλαδα
Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Κρήτης Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Μεσσαράς, Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης Ελλάδα
Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Μονοφατσίου, Ασημί Ηρακλείου Κρήτης, Ελλάδα
Ελαιουργικός Οινοποιητικός και Πιστωτικός Συνεταιρισμός Αρχανών Κρήτης, Αρχάνες Κρήτης, Ελ
λάδα

6. Ελαιουργικός και Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Καστελίου Πεδιάδος Κρήτης, Καστέλι Πεδιάδος Κρή
της, Ελλάδα
7. Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Κρουσώνος Ηρακλείου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης Ελλάδα
8. Ένωση Παραγωγικών Συνεταιρισμών Πεζών, Καλλονή Ηρακλείου Κρήτης Ελλάδα
9. Ένωση Παραγωγικών Συνεταιρισμών, Μυλοπόταμος Κρήτη, Ελλάδα
10. Ένωση Παραγωγικών Συνεταιρισμών, Σητεία, Κρήτη, Ελλάδα
11 . Ένωση Αρχαλοχωρίου, Ηράκλειο Κρήτης Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ποιότητα και τιμές σταφίδων που αναφέρονται στο άρθρο 1
(σε ECU/100

Σουλτανίνα
Κορινθιακή
Σουλτανίνα
Κορινθιακή
Κορινθιακή
Σουλτανίνα
Κορινθιακή
Κορινθιακή
Σουλτανίνα
Κορινθιακή
Κορινθιακή
Κορινθιακή
Κορινθιακή
Κορινθιακή
Κορινθιακή

αριθ. 1
σκιάς, Αιγιαλείας
αριθ. 2
εκλεκτή, Αιγιαλείας
σκιάς, Κορινθίας
αριθ. 4
εκλεκτή, Κορινθίας
κοινή, Αιγιαλείας
αριθ. 5
εκλεκτή, Πατρών, Ιονίων Νήσων, Νομού Ηλείας, Τριφυλίας
κοινή, Κορινθίας
εκλεκτή, λοιπής Μεσσηνίας
κοινή, Πατρών, Ιονίων Νήσων, Νομού Ηλείας Τριφυλίας
κοινή, λοιπής Μεσσηνίας
κοινή Β ( άλλων προελεύσεων )

102,50
101,22

100,36
99,08
98,36
97,08
95,46

94,08
92,80
92,80
92,80
91,37
89.94
88,51
80.95

Αριθ. L 318/36
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3445/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 1984

για τον καθορισμό των ποσών που εισπράττονται στον τομέα του βοείου κρέατος για τα
προϊόντα που εξήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την εβδομάδα από τις 19 έως τις 25
Νοέμβριου 1984
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1063/84 του Συμβουλίου της
16ης Απριλίου 1984 για τη χορήγηση πριμοδότησης για
τη σφαγή ορισμένων χονδρών βοοειδών κρεατοπαρα
γωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την περίοδο εμπο
ρίας 1984/85 ('), και ιδίως το άρθρο 5 .

νται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού, καθορίζο
νται κάθε εβδομάδα από την Επιτροπή
ότι πρέπει, συνεπώς, να καθοριστούν τα ποσά που
εισπράττονται για τα προϊόντα που εξήλθαν από το
Ηνωμένο Βασίλειο κατά την εβδομάδα από τις 19 έως
τις 25 Νοεμβρίου 1984,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ )
αριθ. 1063/84, ένα ποσό ίσο με εκείνο της μεταβλητής
πριμοδότησης για τη σφαγή που χορηγείται στο
Ηνωμένο Βασίλειο εισπράττεται για τα κρέατα και τα
παρασκευάσματα που προέρχονται από ζώα τα οποία
έχουν πριμοδοτηθεί κατά την αποστολή τους προς τα
άλλα κράτη μέλη ή κατά την εξαγωγή τους προς τις
τρίτες χώρες
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1355/84 της Επιτροπής της 16ης
Μαΐου 1984 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμο
γής της πριμοδότησης για τη σφαγή ορισμένων χονδρών
βοοειδών κρεατοπαραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο
κατά την περίοδο εμπορίας 1984/85 (2), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 2018/84 (3 ), τα
ποσά που εισπράττονται, κατά την έξοδο από το έδαφος
του Ηνωμένου Βασιλείου των προϊόντων που αναφέρο

Άρθρο 1

Κατ εφαρμογή του άρθρου 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1063/84 και όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 1355/84, τα οποία εξήλθαν από το έδαφος
του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την εβδομάδα από τις 19
έως τις 25 Νοεμβρίου 1984, τα ποσά που εισπράττονται
καθορίζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

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

Εφαρμόζεται από τις 19 Νοεμβρίου 1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Ροul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

(>) ΕΕ αρι8. L 105 της 18 . 4. 1984. σ. 1 .
(-) ΕΕ αρι9 . L 131 της 17 . 5 . 1984. σ. 19.
(■') ΕΕ αριθ. L 187 της 14. 7 : 1984, σ. 46.
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Αριθ. L 318/37

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσά που εισπράττονται για τα προϊοντα τα οποία εξέρχονται από το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου
κατά την εβδομάδα από τις 19 έως τις 25 Νοεμβρίου 1984
(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους)
Κλάση
του Κοινού

Περιγραφή

Ποσά

2

3

Δασμολογίου
1

ex 02.01 Α 11 α)
και

ex 02.01 Α 11 6 )

Κρέατα χονδρών βοοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα :

1 . Σε ολόκληρα σφάγια, ημιμόρια σφαγίου ή τεταρτημόρια αποκα
λούμενα «αλληλοσυμπληρούμενα »

21,78230

2. Εμπρόσθια τεταρτημόρια μη κεχωρισμένα ή κεχωρισμένα

17,42584

3 . Οπίσθια τεταρτημόρια μη κεχωρισμένα ή κεχωρισμένα

26,13876

4. Έτερα :
αα) Μη αποστεωμένα
66 ) Αποστεωμένα
ex 02.06 Γ I α)

17,42584
29,84175

Κρέατα χονδρών βοοειδών, αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή
καπνιστά :

ex 16.02 Β III 6) 1

1 . Μη αποστεωμένα

17,42584

2. Αποστεωμένα

24,83182

Έτερα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων ή παραπροϊόντων
σφαγίων χονδρών βοοειδών :
αα ) Μη εψημένα μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων κρέατος εψη
μένων, ή κρέατος ή παραπροϊόντων κρέατος μη εψημένων :
11 . Προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο
βόειο κρέας, εξαιρέσει των παραπροϊόντων και του λίπους
22 . Έτερα

24,83182
17,42584

Αριθ. L 318/38
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3446/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 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 :

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) αριθ. 606/82 (:), 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
καθορισθεί από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 3357/84 (3) ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται
στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3357/84 στα στοιχεία τα
οποία διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση
του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή για
τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της

ζαχαρης, που ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό.

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 κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3357/84 τροποποιούνται
σύμφωνα με τα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμ
βρίου 1984.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες. 6 Δεκεμβρίου 1984.
Γ:α την Επι τροπή
PθUΐ DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7 . 1981 . σ. 4.
( 2) ΕΕ αρι9. L 74 της 18 . 3 . 1982 . σ. 1 .
( 3 ) ΕΕ αρι9 . L 313 της 1 . 12 . 1984. σ. 18 .

Αριθ. L 318/39
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περί τροποποιήσεως του ποσού βάσεως της εισφο
ράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης

(σε ECU)

Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Δασμολογίου

17.02

του εν λόγω
προϊόντος

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

0,4507

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

0,4507

Ε. Υποκατάστατα του μέλιτος έστω και μεμιγμένα μετά φυσικού
μέλιτος

0,4507

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

0,4507

—

53,86

—

—

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

111 . Σιρόπια ισογλυκόζης αρωματισμένα ή μετά προσθήκης χρω
στικών ουσιών

IV. Έτερα

53,86
0.4507

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3447/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 1984
περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την
ακατέργαστη ζάχαρη
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο
1 1

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

έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
1854/84 (J). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 3425 /84 (4)

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμ
βρίου 1984.

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

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Ροul 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 .
172 της 30. 6. 1984. σ. 53.
316 της 6. 12 . 1984, σ. 43 .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(ΕCU/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

45.07

41.79 (')

(') Το ποσό αυτό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη με απόδοση 92 %. Αν η απόδοση της εισαγόμε
νης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει κατά 92 %. το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται
σύμφωνα με τις διατάζεις του άρθρου 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αρι9 . 837 /68 .
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Αριθ. L 318/41

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3448/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 1984

περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως στον τομέα των ελαιούχων σπόρων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της
22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινής οργανώ
σεως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 2260/84 (2), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 4,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1223/83 του Συμβουλίου της
20ής Μαΐου 1983 περί των τιμών συναλλάγματος που
πρέπει να εφαρμοστούν στον γεωργικό τομέα (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ )
αριθ. 855/84 (4),
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1569/72 του Συμβουλίου της
20ής Ιουλίου 1972 περί προβλέψεως ειδικών μέτρων για
τους κραμβόσπορους, τους γογγυλόσπορους και τους
ηλιανθόσπορους (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1474/84 (6), και ιδίως το
άρθρο 2 παράγραφος 3.

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι το ποσό της ενισχύσεως που αναφέρεται στο άρθρο
27 του κανονισμού αριθ. 136/66/EOK έχει καθορισθεί
από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2985/84 ( 7), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
3367/84 (8)

ότι για την περίοδο απο 21 έως 27 Νοεμβρίου 1984, για
ορισμένα νομίσματα :
— για τον τρέχοντα μήνα, η διαφορά που αναφέρεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1569/72 απέχει περισσότερο από μία μονάδα σε
σχέση με το ποσοστό που έχει ληφθεί υπόψη για τον
προηγούμενο καθορισμό,
— για ορισμένους μήνες υπό προθεσμία, η διαφορά που
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1569/72 υπερβαίνει το 0,5%· ότι
αυτή η διαφορά απέχει για ορισμένα διαφορικά ποσά
υπό προθεσμία περισσότερο από μία μονάδα σε
σχέση με το ποσοστό που έχει ληφθεί υπόψη για τον
προηγούμενο καθορισμό

ότι η εφαρμογή των αναφερόμενων στον κανονισμό
( ΕΟΚ) αριθ. 2985/84 λεπτομερειών στα στοιχεία τα
οποία διαθέτει η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση του
ύψους της ενισχύσεως η οποία ισχύει σήμερα σύμφωνα
με τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το ποσό της ενισχύσεως και οι συντελεστές συναλλαγής
που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2681 /83 καθορίζονται στα
παραρτήματα.
Άρθρο
2 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμ
βρίου 1984.

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

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 1984.
Γ\α την Επιτροπή
Ροul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
(3)
(4)
( 5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
ΕΕ αριθ.

172 της 30. 9. 1966, σ. 3025 /66.
L 208 της 3 . 8 . 1984. σ. 1 .
L 132 της 21 . 5 . 1983 , σ. 33 .
L 90 της 1 . 4. 1984, σ. 1 .
L 167 της 25 . 7 . 1972 . σ. 9.
L 143 της 30. 5 . 1984, σ. 4.
L 282 της 26 . 10. 1984. σ. 18 .
L 313 τη; 1 . 12 . 1984. σ. 38 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενισχύσεις στους κραμβόσπορους και γογγυλόσπορους
(ποσά για 100 χγρ)

\

Τρέχων μήνας

1ος μήνας

2ος μήνας

3ος μήνας

4ος μήνας

5ος μήνας

12,137

13,339

13,539

13,650

13,650

11,387

1 . Μεικτές ενισχύσεις (ΕCU):
2. Τελικές ενισχύσεις :

Σπόροι συγκομισθέντες και μεταποιημένοι

\

στην :

\l
36,12
34,61
528,49
69,21
95,82
8,542
6,771

— ΟΔ της Γερμανίας (DΜ)
— Κάτω Χώρες ( F1)
— UΕΒL ( FΒ/ Flux )

—
—
—
—
—
—

Γαλλία ( FF)
Δανία ( Dkr)
Ιρλανδία (£ Ι Γ Ι )
Ηνωμένο Βασίλειο (£)
Ιταλία (Lit)
Ελλάδα (Δρχ)

ll
34,36
38,68
619,09

31,51
35,51
563,30
74,42
102,13
9,104
7,237

16 306

855,50

39,50
626,91
82,53
113,93
10,082
8,107

82.28

112,25
10,000
7,985

17 376

18817

18 829

8,173
18 982

1 053,05

1 036,43

924,46

35,39
39,83
632,04
83,17
1 14,86
10,165

35,10

1061,21

36,12
40,56
620,97
83,19
114,08
9,666
8,173
18 114

I 061,21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενισχύσεις στους ηλιανθύσπορους
(ποσά για 100 χγρ)

Τρέχων μήνας
18,227

1 . Μεικτές ενισχύσεις (ΕCU):

1ος μήνας

2ος μήνας

3ος μήνας

4ος μήνας

17,807

19,570

20,185

19,846

2. Τελικές ενισχύσεις :

Σπόροι συγκομισθέντες και μεταποιημένοι

l

στην :

— ΟΔ της Γερμανίας (DΜ)
— Κάτω Χώρες ( F1)

53,53
845,95
115,27
153,38
13,672

— UΕΒL (FΒ/Flux)
— Γαλλία ( FF)
— Δανία ( Dkr )

— Ιρλανδία (£ Ι ΓΙ )
— Ηνωμένο Βασίλειο (£)

10.975

— Ιταλία ( Lit)

1 413,96

1 456,77

49,55
55,79

51,27
57,72

908,28

935,19

123,89

126,95

164,68

169,86
15,059
12,187

14,673
11,807
27 704

25 495

25 911

— Ελλάδα (Δρχ)

\\
45,38
51,14
826,45
112,14
149,85
13,357
10,708

54,09

28 281

1 578,87

1 634,54

50,49
56,84
919,44
124,53
167,00
14,804
11,975
27 791

1 602,29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τιμές ΕCU που κρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή των τελικών ενισχύσεων στο νόμισμα
της χώρας μεταποιήσεως όταν αυτή δεν είναι η χώρα παραγωγής
(αξία ! ΕCU)
Τρέχων μήνας

1ος μήνας

2ος μήνας

3ος μήνας

4ος μήνας

44,933500

2,227040
2,512570
44,005600

45,057900

FF

6,838130

6,848450

6,863580

Dkr

8.043540

8,060840

8,076780

£ Ιrl

0.717989

0,721801

0,725225

2,215060
2,500250
45,107900
6,877220
8,089620
0,728238

£

0,602485

0,602918
1 386,23

0.603218

0,603462

DΜ

2,233090

Fl

2,519480

FΒ/ Flux

Lit

Δρχ

1 379,52
91,3364

91,4123

2,220710
2,506090

1 392.72
91.4766

1 398,72
91.5430

■

5ος μήνας

2,215060
2,500250
45,107900
6,877220
8,089620
0,728238
0,603462
1 398,72

0,604455
1 418,30

91,5430

91,7874

2,197260
2,482190

45,260300
6,919460

8,127020
0,737165
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Αριθ. L 318/43

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3449/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Δεκεμβρίου 1984

περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τους ελαιούχους σπόρους
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ .

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της
22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2260/84 ( 2 ),

τον κανονισμό αριθ. 142/67/EOK του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1967 περί των επιστροφών κατά την
εξαγωγή των κραμβόσπορων, γογγυλόσπορων και ηλιαν
θόσπορων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2429/72 ( 4), και ιδίως το άρθρο 2
παράγραφος 3 περίοδος δεύτερη,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1223 /83 του Συμβουλίου της
20ής Μαΐου 1983 περί των τιμών συναλλάγματος που
πρέπει να εφαρμοστούν στον γεωργικό τομέα ( 5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ )
αριθ. 855/84 (6),
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1569/72 του Συμβουλίου της
20ής Ιουλίου 1972 περί προβλέψεως ειδικών μέτρων για
τους κραμβόσπορους, τους γογγυλόσπορους και τους
ηλιανθόσπορους (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1474/84 (8), και ιδίως το
άρθρο 2 παράγραφος 3,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,

ότι, για την περίοδο από 21 έως 27 Νοεμβρίου 1984, για
ορισμένα νομίσματα :
— για τον τρέχοντα μήνα, η διαφορά που αναφέρεται
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1569/72 απέχει περισσότερο από μία μονάδα σε
σχέση με το ποσοστό που έχει ληφθεί υπόψη για τον
προηγούμενο καθορισμό,
— για ορισμένους μήνες υπό προθεσμία, η διαφορά που
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1569/72 υπερβαίνει το 0,5%· ότι
αυτή η διαφορά απέχει για ορισμένα διαφορικά ποσά
υπό προθεσμία περισσότερο από μία μονάδα σε
σχέση με το ποσοστό που έχει ληφθεί υπόψη για τον
προηγούμενο καθορισμό
ότι η εφαρμογή των αναφερομένων στον κανονισμό
( ΕΟΚ) αριθ. 3360/84, λεπτομερειών στα στοιχεία τα

οποία διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση
των επιστροφών κατά την εξαγωγή οι οποίες ισχύουν
σήμερα σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανο
νισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο /

Τα ποσά της επιστροφής που αναφέρονται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 651 /71 ( 10),
τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 3360/84, τροποποιούνται σύμφωνα με τα
ποσά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρό
ντος κανονισμού για τους κραμβόσπορους και γογγυλό
σπορους.

Εκτιμώντας :

ότι οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των ελαιούχων
σπόρων έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό ( ΕΟΚ )
αριθ. 3360/84 Η ■

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμ
βρίου 1984.

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

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Ροul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

')
2)
3)
4)
5)
6)
T)
8)
')

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

172 της 30. 9. 1966, σ. 3025 /66
L 208 της 3 . 8 . 1984, σ. 1 .
125 της 26. 6 . 1967. σ. 2461 /67
L 264 της 23 . 11 . 1972. σ. 1 .
L 132 της 21 . 5 . 1983 . σ. 33 .
L 90 της 1 . 4. 1984, σ. 1 .
L 167 της 25 . 7 . 1972, σ . 9 .
L 143 της 30 . 5 . 1984, σ. 4.
L 313 της 1 . 12 . 1984, σ. 25 .

("') ΕΕ αριθ. L 75 της 30. 3 . 1971 , σ. 16.

Aρι9. L 318/44
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή
για τους κραμβόσπορους και γογγυλόσπορους
(ποσά για 100 χγρ)

Τρέχων μήνας

1 . Μεικτές επιστροφές

11,000

1ος μήνας

2ος μήνας

3ος μήνας

4ος μήνας

5ος μήνας

11,520

12,040

12,560

13,080

13,080

31,35
35,29

32,83
36,95

34,07

558.80

581,43

605,57

73,03

75,53

79,10

101,32

105,69
9,346

110,07

2. Τελικές επιστροφές

Σπόροι συγκομισθέντες και εξαχθέντες
από :

— ΟΔ της Γερμανίας ( DΜ)
— Κάτω Χώρες ( F1)
— UΕΒL ( FΒ/ Flux)
— Γαλλία ( FF)
— Δανία ( Dkr)

—
—
—
—

Ιρλανδία (£ Ιrl)
Ηνωμένο Βασίλειο (£)
Ιταλία ( Lit)
Ελλάδα (Αρχ)

35,22

33,60
510,53
66,46
92,56

8,251
6,529
15 752

818,68

30,08
33,89
534,66
70,03
96,94
8,641
6,851
16 492

865,76

9,025
7,172
16 947

912,83

7,494
17413

959,90

38,34

9,736
7,816
18 157

1 006,98

34,81
39,09
594,33
79,11
109,27
9,230
7,816
17 276

1 006,98
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Αριθ. L 318/45

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3450/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Δεκεμβρίου 1984

περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των
αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
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 (2), και
ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι, κατά το άρθρο 16 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
2727/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού
και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα
δύναται να καλυφθεί από μια επιστροφή κατά την εξα
γωγή ·

ότι, δυνάμει του άρθρου 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ.
2746/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί
θεσπίσεως, στον τομέα των σιτηρών, των γενικών κανό
νων σχετικά με τη χορήγηση των επιστροφών κατά την
εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους (3),
οι επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη αφε
νός μεν η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των
διαθεσίμων ποσοτήτων σιτηρών και των τιμών τους
στην αγορά της Κοινότητας, αφετέρου δε οι τιμές των
σιτηρών και των προϊόντων του τομέα των σιτηρών στη
διεθνή αγορά · ότι, κατά το εν λόγω άρθρο, έχει επίσης
σημασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών μια
ισορροπία και μια κανονική εξέλιξη των τιμών και των
συναλλαγών και, επιπλέον, να ληφθεί υπόψη η οικονο
μική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών και η ανάγκη
αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας ·
ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 2746/75 καθόρισε στο
άρθρο 3 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν
υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής των σιτη
ρών ·

ότι για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου
και σικάλεως, τα ειδικά αυτά κριτήρια καθορίζονται στο
άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2746/75 · ότι η επι
στροφή που εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά πρέπει να
υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η αναγκαία ποσότητα
σιτηρών για την παρασκευή των εξεταζομένων προϊό
ντων · ότι οι ποσότητες αυτές έχουν καθορισθεί στον
(■) ΕΕ αρι9 . L 281 της 1 . 11 . 1975 , σ. 1 .
( 2 ) ΕΕ αρι9. L 107 της 19. 4. 1984. σ. 1 .
( 3 ) ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975 . σ. 78 .

κανονισμο αριθ. 162/67/EOK (4), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1607/71 (5)·
ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαι
τήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν
αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμέ
να προϊόντα ανάλογα με τον προορισμό τους ·
ότι η επιστροφή καθορίζεται μία φορά το μήνα ■ ότι
δύναται να τροποποιείται ενδιαμέσως ·
ότι, για να δυνηθεί να λειτουργήσει κανονικά το καθε
στώς των επιστροφών, ο 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 στην κεντρική τους
τιμή, πολλαπλασιαζόμενη με το συντελεστή που προ
βλέπεται στο άρθρο 2β παράγραφος 2 του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 974/71 (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 855/84 (7),

— 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 η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σιτηρών, και
ιδίως στις τιμές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα
και στη διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επι
στροφής στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα ·
ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Σιτηρών δεν διατύπωσε
γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρος της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερομένων στο
άρθρο 1 στοιχεία α), β ) και γ) του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 2727/75 προϊόντων, ως έχουν, καθορίζονται στα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.
Αρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμ
βρίου 1984.
(4)
(5)
(6)
(")

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αρι3.
αριθ.
αριθ.
αρι9.

128 της 27 . 6.
L 168 της 27 .
L 106 της 12.
L 90 της 1 . 4.

1967 . σ. 2574/67 .
7 . 1971 , σ. 16 .
5 . 1971 , σ. 1 .
1984, σ. 1 .

Αριθ. L 318/46
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Ροul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 318/47

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζο
νται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή
σικάλεως
(ΕCU/τόνο)

Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Δασμολογίου

10.01 Β 1

Ποσά

επιστροφών

Σίτος μαλακός και σμιγός
για τις εξαγωγές προς :

— την Ελβετία. Αυστρία και το Λιχτενστάιν
— τις άλλες τρίτες χώρες
10.01 Β 11

Σίτος σκληρός

10.02

Σίκαλις

3,50
13,50

—

για τις εξαγωγές προς :
— την Ελβετία, Αυστρία και το Λιχτενστάιν
— τις άλλες τρίτες χώρες
10.03

10,00
10,00

Κριθή

νια τις εξαγωγές προς :
—
—
—
—
10.04

την Ελβετία, Αυστρία και το Λιχτενστάιν
τη ζώνη II β )
την Ιαπωνία
τις άλλες τρίτες χώρες

28,00

35,00
—

—

Βρώμη
για τις εξαγωγές προς :

— την Ελβετία, Αυστρία και το Λιχτενστάιν
— τις άλλες τρίτες χώρες
10.05 Β

Αραβόσιτος άλλος, εκτός από τον αραβόσιτο υβρίδιο για σπορά

10.07 Β

Κέγχρος

10.07 Γ

Σόργο

ex 11.01 Α

—

—

—

—

Άλευρα σίτου μαλακού :
— περιεκτικότητα σε τέφρες από 0 μέχρι 520

17,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 521 μέχρι 600

17,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 601 μέχρι 900

15,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 901 μέχρι 1 100

15.00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 1101 μέχρι 1 650

14,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 1 65 1 μέχρι 1 900

13.00
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(ECU/τόνο)

Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Δασμολογίου
ex 11.01 Β

11.02 Α I α )

Άλευρα σικάλεως :
— περιεκτικότητα σε τέφρες από 0 μέχρι 700

17,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 701 μέχρι 1 150

17.00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 1 151 μέχρι 1 600

17,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 1 601 μέχρι 2 000

17,00

Πλιγούρια και σιμιγδάλια σκληρού σίτου :
— περιεκτικότητα σε τέφρες από 0 μέχρι 1 300 ( [ )

122,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 0 μέχρι 1 300 ( : )

115.00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 0 μέχρι 1 300

103,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες περισσότερο από 1 300
11.02 Α 1 β )

Ποσά

επιστροφών

97,00

Πλιγούρια και σιμιγδάλια μαλακού σίτου :
— περιεκτικότητα σε τέφρες από 0 μέχρι 520

17,00

(') Σιμιγδάλι που έχει ικανότητα διείσδυσης σε κόσκινο που τα διάκενα του έχουν άνοιγμα 0,250 mm, λιγότερο από 10%
βάρος.
( : ) Σιμιγδάλι που έχει ικανότητα διείσδυσης σε κόσκινο που τα διάκενά του έχουν άνοιγμα 0,160 πιπί, λιγότερο από 10%
κατά βάρος.
ΣΗΜ: Οι ζώνες είναι αυτές που ορίζονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 1 124/77 ( ΕΕ αριθ. L 134 της 28 . 5 . 1977), όπως τρο
ποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 3634/83 ( ΕΕ αριθ. L 360 της 23 . 12 . 1983 ).
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Αριθ. L 318/49

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3451/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 1984

περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης
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 16 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι, κατά το άρθρο 16 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
2727/75 , η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανο
νισμού αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην
Κοινότητα δύναται να καλύπτεται από μια επιστροφή
κατά την εξαγωγή ·

ότι, δυνάμει του άρθρου 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
2746/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί
θεσπίσεως των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγη
ση των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια
καθορισμού του ύψους τους (3). οι επιστροφές πρέπει να
καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη αφενός οι διαθέσι
μες ποσότητες των σιτηρών και των τιμών τους στην
αγορά της Κοινότητας και αφετέρου οι τιμές των σιτη
ρών και των προϊόντων του τομέα των σιτηρών στη διε
θνή αγορά · ότι κατά το αυτό άρθρο έχει επίσης σημα
σία να εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών μια ισορ
ροπία και μια κανονική εξέλιξη των τιμών και των
συναλλαγών και. επιπλέον, να ληφθεί υπόψη η οικονο
μική πλευρά των εξαγωγών που σχεδιάζονται και η
ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινότη

οτι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα, οδηγεί
στον καθορισμό της επιστροφής σε ένα ποσό που απο
σκοπεί να καλύψει την απόκλιση μεταξύ των τιμών στην
Κοινότητα και των τιμών στη διεθνή αγορά ■

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαι
τήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν
αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμέ
να προϊόντα ανάλογα με τον προορισμό ·
ότι, για να δυνηθεί να λειτουργήσει κανονικά το καθε
στώς των επιστροφών, ο 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 στην κεντρική τους
τιμή, πολλαπλασιαζόμενη με το συντελεστή που προ
βλέπεται στο άρθρο 2β παράγραφος 2 του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 974/71 (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 855/84 (7),
— 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 η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά το
μήνα · ότι δύναται να τροποποιείται ενδιαμέσως ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπή Διαχειρί
σεως Σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τας ·

Αρθρο 1

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 2744/75 του Συμβουλίου
της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί του καθεστώτος της εισα
γωγής και εξαγωγής των μεταποιημένων προϊόντων με
βάση τα σιτηρά και την όρυζα (4). όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1027/84 (5),
καθόρισε τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να

ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής για
τα προϊόντα αυτά ■
(')
0
( 3)
(4)
( 5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριQ .
αριθ.

L
L
L
L
L

281
107
281
281
107

της
της
της
της
της

1 . 11 .
19 . 4.
1 . 11 .
1 . 11 .
19. 4.

1975 .
1984.
1975 ,
1975 ,
1984.

σ.
σ.
σ.
σ.
σ.

1.
1.
78 .
65 .
15 .

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή της βύνης που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 στοιχείο δ) του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 2727/75 και οι οποίες υπάγονται στον κανονισμό
( ΕΟΚ) αριθ. 2744/75 καθορίζονται στα ποσά που ορίζο
νται στο παράρτημα.

Αρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμ
βρίου 1984.
(6 ) ΕΕ αριθ. L 106 της 12. 5 . 1971 , σ. 1 .
C) ΕΕ αριθ. L 90 της 1.4. 1984. σ. 1 .

Αριθ. L 318/50
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 1984.
Για την Επιτροπή
Ροul DΑLSΑGΕR

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1984 περι καθορισμού των επιστροφών που
εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης
(ECU/τόνο)

Κλάση του Κοινού Δασμολογίου

Ποσά επιστροφών

11.07 Α ί 6 )

4,65

11.07 Α 11 6 )

59,20

11.07 Β

68,99
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Αριθ. L 318/51

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3164/84 της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 1984 περί τροποποι
ήσεως των ποσοτικών ορίων που έχουν καθορισθεί για την εισαγωγή ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων καταγωγής Ινδίας

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 297 της 15ης Νοεμβρίου 1984)
Σελίδα 13 . παράρτημα. κατηγορία 27, στήλη «ποσοτικά ορια»:
αντί:

« 421
125 ».

διάβαζε:

« 721
210 ».

EUROPA ΤRΑΝSΡΟRΤ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 1982

Η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων σχετικά με το σύστημα παρα
κολούθησης της αγοράς των μεταφορών, που δημοσιεύθηκε με το γενικό τίτλο «Europa Trans
port», περιέχει συνοπτική εξέταση των πρόσφατων εξελίξεων που σημειώθηκαν στην ενδοκοι
νοτική αγορά μεταφορών εμπορευμάτων. Η παρουσίαση της δημοσίευσης είναι ταξινομημένη
ανά τρόπο μεταφοράς και υπάρχουν ξεχωριστά κεφάλαια για τους τρεις τρόπους μεταφοράς
που καλύπτονται από το σύστημα, δηλαδή για τις οδικές, τις σιδηροδρομικές και τις εσωτε
ρικές πλωτές μεταφορές. Περιλαμβάνονται επίσης : γενική αξιολόγηση αγοράς σχετικά με την
εξέλιξη των διεθνών μεταφορών στην Κοινότητα, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της, καθώς
και ένα κεφάλαιο σχετικό με τα περιφερειακά κυκλοφοριακά ρεύματα .

984 — 76 σσ.

Εκδίδεται στις εξής γλώσσες : αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, ιταλικά, ολλανδικά.
ΙSΒΝ 92-825-4203-3

Αριθμός καταλόγου : CΒ -38-83-766-GR-C
Τιμή στο Λουξεμβούργο χωρίς ΦΠΑ : ΕCU 4,91

ΒFR 225

Δρχ 400

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
L-2985 Luxembourg

Vade-mecum σχετικά με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις έκτακτες διεθνείς οδικές μετα
φορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία
Το παρόν εγχειρίδιο είναι ένας πρακτικός οδηγός προς χρήση των μεταφορικών εταιρειών και
η κατάρτισή του αποσκοπεί στο να βελτιώσει την κατανόηση και την εφαρμογή των διατά
ξεων που διέπουν τη λειτουργία των περισσότερων από τις έκτακτες διεθνείς οδικές γραμμές
μεταφοράς επιβατών με λεωφορεία και πούλμαν, στη Δυτική Ευρώπη.

Στο έγγραφο —που περιέχει ορισμένα πρακτικά παραδείγματα— γίνεται μια συγκριτική ανά
λυση των καθεστώτων που διέπουν τις μεταφορές αυτές δυνάμει της κοινοτικής νομοθεσίας,
αφενός, και των κανόνων που καθορίζονται στη συμφωνία έκτακτων διεθνών οδικών
γραμμών μεταφοράς επιβατών (ΑSΟR), αφετέρου.

1984 — 42 σα — 21,0 χ 29,7 cm

Εκδίδεται στις εξής γλώσσες : αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, ιταλικά, ολλανδικά .
ΙSΒΝ 92-825-4443-5

Αριθμός καταλόγου : CΒ -40-84- 173-GR-C
Τιμή στο Λουξεμβούργο χωρίς ΦΠΑ : ΕCU 3,95

ΒFR 180

Δρχ 350

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
L - 2985 LΐJX6Γπ1)011Γ£

