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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 376/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Φεβρουαρίου 1987

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 :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1579/86 (2), και ιδίως το άρθρο
13 παράγραφος 5,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 περί της αξίας της λογιστικής μονάδας
και των τιμών συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμοσθούν
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το
άρθρο 3,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής

τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με τον διορθωτικό συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,

— για άλλα νομίσματα, σε τιμή μετατροπής που βασίζεται
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 αναφέ
ρονται στην προηγούμενη περίπτωση και του προανα
φερθέντος συντελεστή ·

ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 5 Φεβρουαρίου 1987 ·

ότι ο διορθωτικός συντελεστής που αναφέρεται στην προη
γούμενη περίπτωση εφαρμόζεται σε όλα τα στοιχεία υπολο
γισμού των εισφορών, περιλαμβανομένων και των συντελε
στών ισοτιμίας
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 135/87 στις τιμές προσφοράς και
στις τιμές αυτής της ημέρας, των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών 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 πλιγου
ριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 135/87 της Επιτροπής (4) και όλους

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τους μεταγενέστερους 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 τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική

Άρθρο 1

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

Άρθρο 2
(')
Ο
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
139 της 24. 5. 1986, σ. 29.
164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
17 της 20. 1 . 1987, σ. 1 .

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Φεβρουαρίου
1987 .
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 6 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(ECU/τόνο)

Κλάση
του κοινού

Εισφορές

Περιγραφή εμπορευμάτων

δασμολογίου
10.01 Β I
10.01 Β II
10.02
10.03
10.04
10.05 Β

10.07 Α
10.07 Β
10.07 Γ II

10.07
10.07
11.01
11.01

ΔI
Δ II
Α
Β

11.02 Α Ι α)
11.02 Α 1 6)

I

Πορτογαλία

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, εκτός από το σόργον υβρίδιο
που προορίζεται για σπορά
Τριτικάλ
Λοιπά δημητριακά
Άλευρα σίτου ή σμιγού
Άλευρα σικάλεως
Πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου
σκληρού
Πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου
μαλακού

9,23
43,91
38,30
36,57
94,86

Τρίτες χώρες

196,90

264,49 (')(5)
175,27 («)
189,40
158,28

I
—

181,39 Ο (>)(')

36,57
36,57

128,89

22,48
Ο
36,57
27,81
68,51

182,90 (4)(«)
Ο
63,74 (5)
290,55
260,26

81,64

423,54

154,70 (4)

Il
27,96

311,72

(') Για τον σκληρό σίτο, καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 ΕCU ανά τόνο.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ή των υπερποντίων χωρών και εδαφών και εισαγόμενα στα γαλλικά υπερ
πόντια διαμερίσματα.
(') Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ ή ΡΤΟΜ η εισφορά κατά την εισαγωγή 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 Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 ΕCU ανά τόνο.
(*) 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 Επιτροπής.
Ο Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στη διάκριση 10.07 Δ I του κοινού δασμολογίου (τριτικάλ), εισπράττεται
η εισφορά που εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(') Η εισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/86 του Συμβουλίου καθορίζεται με δημοπρα
σία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3140/86 της Επιτροπής.
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Αριθ. L 36/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 377/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Φεβρουαρίου 1987

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

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1579/86 0, και ιδίως το άρθρο
15 παράγραφος 6,

όψεως καθενός από αυτά τα νομίσματα, όπως αυτή
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου
σε σχέση με τα νομίσματα της Κοινότητας που αναφέ
ρονται στην προηγούμενη περίπτωση και του προανα
φερθέντος συντελεστή ·
ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 5 Φεβρουαρίου 1987 ·
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, τροποποιούνται
σύμφωνα με τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της

11ης Ιουνίου 1985 περί της αξίας της λογιστικής μονάδας
και των τιμών συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμοσθούν
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

άρθρο 3,

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής
Εκτιμώντας :

ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2011 /86 της Επιτροπής (4) και όλους τους μετα
γενέστερους 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 τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική

Άρθρο 1

1 . Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εισαγωγές των
σιτηρών και της βύνης προέλευσης Πορτογαλίας οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75, καθορίζονται στο μηδέν.

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

τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με τον διορθωτικό συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο

Άρθρο 2

εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,

— για άλλα νομίσματα, σε τιμή μετατροπής που βασίζεται
στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών ισοτιμιών

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Φεβρουαρίου
1987.

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

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
FΓ3ΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(■) ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
Ο ΕΕ αριθ. L 139 της 24. 5. 1986, σ. 29.
Ο ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(*) ΕΕ αριθ. L 173 της 1 . 7. 1986, σ. 4.

Αριθ. L 36/4

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

7. 2. 87

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 1987 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη προελεύσεως τρίτων
χωρών

Α. Σιτηρά και άλευρα
(ECU/τόνο)
Κλάση
δασμολογίου
10.01 Β I
10.01 Β II

10.02
10.03

10.04
10.05 Β
10.07 Α

10.07 Β
10.07 Γ 11

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

2

3

4

5

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

Σίτος μαλακός και σμιγός
Σίτος σκληρός
Σίκαλη
Κριθή
Βρώμη
Αραβόσιτος άλλος, εκτός από τον αραβόσιτο υβρίδιο που
προορίζεται για σπορά
Φαγόπυρο το εδώδιμο
Κέγχρος
Σόργον, εκτός από το σόργον υβρίδιο που προορίζεται για
σπορά

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,18

2,18

2,18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.07 Δ

Λοιπά

0

0

0

0

11.01 Α

Άλευρα σίτου ή σμιγού

0

0

0

0

Β. Βύνη
( ECU/τόνο)
Τρέχων

Κλάση
του κοινού

δασμολογίου

11.07 Α Ι α)
11.07 Α 16)

11.07 Α II α)
11.07 Α II β)
11.07 Β

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

Περιγραφή εμπορευμάτων

Βύνη σίτου, μη φρυγανισμένη, που παρουσιάζεται με
μορφή αλεύρου
Βύνη σίτου, μη φρυγανισμένη, που παρουσιάζεται με
άλλη μορφή εκτός αλεύρου
Βύνη άλλη εκτός σίτου, μη φρυγανισμένη, που παρου
σιάζεται με άλλη μορφή εκτός αλεύρου
Βύνη σίτου, μη φρυγανισμένη, με άλλη μορφή εκτός
αλεύρου
Βύνη φρυγανισμένη

2

3

4

5

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,88

3,88

3,88

3,88

0

2,90
3,38

2,90
3,38

2,90
3,38

2,90
3,38

0
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Αριθ. L 36/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 378/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Φεβρουαρίου 1987

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και
στα θραύσματά της
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1449/86 (2), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
όρυζας και των θραυσμάτων της έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 200/87 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 290/87 (4) ·

ότι για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των επιστροφών, ο υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με τον διορθωτικό συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του
Συμβουλίου (5),

— για άλλα νομίσματα, σε τιμή μετατροπής που βασίζεται
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 τα οποία
αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση "και του
προναφερθέντος συντελεστή ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 200/87 στις τιμές προσφοράς αυτής
της ημέρας, των οποίων έλαβε γνώση η Επιτροπή, οδηγεί
στην τροποποίηση των εισφορών που ισχύουν επί του
παρόντος σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊ
όντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοι
χεία α) και β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 καθορί
ζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Φεβρουαρίου
1987 .

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

Βρυξέλλες 6 Φεβρουάριου 1987.
Γ\α την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(»)
Ο
Ο
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
133 της 21 . 5. 1986, σ. 1 .
22 της 24. 1 . 1987, σ. 5 .
30 της 31 . 1 . 1987, σ. 5 .
164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματά της
(ΕCU/τόνο)
Κλάση
του κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

,

Πορτογαλία

δασμολογίου
ex 10.06

χώρες (3)

Τρίτες

ΑCΡ ή ΡΤΟΜ
(') (2) (3)

334,13

163,46

369,70

181,25

I

Όρυζα :
Β. 'Αλλη :

I. Μετά του φλοιού ή αποφλοιωμένη :
α) Μετά του φλοιού :

1 . εις κόκκους στρογγύλους

—

2. εις κόκκους μακρούς
6) Αποφλοιωμένη :

1 . εις κόκκους στρογγύλους

—

2. εις κόκκους μακρούς

417,66

205,23

462,12

227,46

II. Ημιλελευκασμένη ή λελευκασμένη :

α) Όρυζα ημιλελευκασμένη :
1 . εις κόκκους στρογγύλους

13,05

539,17

257,66

2. εις κόκκους μακρούς

12,97

663,92

320,07

1 . εις κόκκους στρογγύλους

13,90

574,22

274,76

2. εις κόκκους μακρούς

13,90

711,73

343,51

82,92

223,84

108,92

6) Όρυζα λελευκασμένη :

III. Εις θραύσματα

Ν.Β. Οι εισφορές μετατρέπονται σε εθνικό νόμισμα με τη βοήθεια των ειδικών γεωργικών συντελεστών μετατροπής που καθορίστηκαν από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3294/86.

(') Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 και του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 551 /85.

(:) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 486/85, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής κρατών της Αφρικής της Καραϊ
βικής και του Ειρηνικού ή υπερποντίων χωρών και κτήσεων και που εισάγονται στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion.
(3) Η εισφορά κατά την εισαγωγή της όρυζας στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion καθορίζεται στο άρθρο 11α του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1418/76.
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Αριθ. L 36/7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 379/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Φεβρουαρίου 1987

περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
της όρυζας και των θραυσμάτων της
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1449/86 0, και ιδίως το άρθρο 13 παρά

όψεως καθενός από αυτά τα νομίσματα, όπως αυτή
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου
σε σχέση με τα νομίσματα της Κοινότητας τα οποία
αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση και του
προναφερθέντος συντελεστή ·
ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγοράς
υπό προθεσμία της ημέρας αυτής οι πριμοδοτήσεις που
προσθέτονται στις εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος
τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού,

γραφος 6,
Εκτιμώντας :

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι οι πριμοδοτήσεις οι οποίες προσθέτονται στις εισφορές
για την όρυζα και τα θραύσματά της έχουν καθορισθεί από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2684/86 της Επιτροπής Q, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
291 /87 (4) ·

ότι για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των επιστροφών, ο υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής :

— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με τον διορθωτικό συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του

Άρθρο 1

1 . Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις προκαθοριζό
μενες εισφορές για τις εισαγωγές της όρυζας και των θραυ
σμάτων της, προέλευσης Πορτογαλίας καθορίζονται στο
μηδέν.

2. Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις προκαθοριζό
μενες εισφορές για τις εισαγωγές της όρυζας και των θραυ
σμάτων της, προέλευσης τρίτων χωρών, καθορίζονται
σύμφωνα με το παράρτημα.
Άρθρο 2

Συμβουλίου (5),

— για άλλα νομίσματα, σε τιμή μετατροπής που βασίζεται
στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών ισοτιμιών

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Φεβρουαρίου
1987 .

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

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουάριου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(')
(2)
Ο
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
133 της 21 . 5. 1986, σ. 1 .
246 της 30. 8. 1986, σ. 8.
30 της 31 . 1 . 1987, σ. 7.

(5) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Εκιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 1987 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων
(ΕCU/τόνο)

Κλάση
του κοινού

2η
προθεσμία

3η
προθεσμία

2

3

4

5

0

0

0

0

0

0

Περιγραφή εμπορευμάτων

δασμολογίου
ex 10.06

Τρέχων

1η
προθεσμία

Όρυζα :

Β. Άλλη :
I. Μετά του φλοιού ή αποφλοιωμένη :

α) Μετά του φλοιού :
1 . εις κόκκους στρογγύλους
2. εις κόκκους μακρούς
6) Αποφλοιωμένη :

\

1 . εις κόκκους στρογγύλους
2. εις κόκκους μακρούς
II. Ημιλελευκασμένη ή λελευκασμένη :
α) Όρυζα ημιλελευκασμένη :
1 . εις κόκκους στρογγύλους
2. εις κόκκους μακρούς

\

\

III. Εις θραύσματα

—

\

0

0

0

0

0

0

I

—

—

l

l

l
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

—

\

6) Όρυζα λελευκασμένη :
1 . εις κόκκους στρογγύλους
2. εις κόκκους μακρούς

—

—

—

0
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Αριθ. L 36/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 380/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Φεβρουαρίου 1987
που τροποποιεί τους ειδικούς γεωργικούς συντελεστές μετατροπής που εφαρμόζονται στον
τομέα του ρυζιού
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 σχετικά με την αξία της λογιστικής
μονάδας και το συντελεστή μετατροπής που θα εφαρμοστεί
στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ('), και ιδίως το
άρθρο 2 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τα νομισματικά εξισωτικά
ποσά στο γεωργικό τομέα (2), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 90/87 (3), και ιδίως το
άρθρο 9 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας :
ότι στον τομέα του ρυζιού οι ειδικοί γεωργικοί συντελεστές
μετατροπής καθιερώθηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3294/86 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 202/87 (5) · ότι οι συντελε
στές αυτοί πρέπει να τροποποιηθούν βάσει των διατάξεων
των άρθρων 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3153/85
της Επιτροπής (6) ·

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3153/85 καθόρισε τις λεπτο
μέρειες του υπολογισμού των νομισματικών εξισωτικών
ποσών ότι οι τιμές συναλλάγματος τοις μετρητοίς που
διαπιστώθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3153/85 κατά την περίοδο από 28 Ιανουαρίου έως 3
Φεβρουαρίου 1987 για τη δραχμή, την ισπανική πεσέτα, την
ιταλική λίρα και τη λίρα στερλίνα οδηγούν, βάσει του
άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1677/85, να τροποποιηθούν οι ειδικοί γεωργικοί συντελε
στές μετατροπής που εφαρμόζονται για την Ελλάδα, την
Ισπανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το παράρτημα του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3294/86 αντικαθίσταται από το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Φεβρουαρίου
1987 .

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

Βρυξέλλες 6 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(')
(2)
C)
C)
(0

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
164 της 24. 6. 1985, σ. 6.
13 της 15. 1 . 1987, σ. 12.
304 της 30. 10. 1986, σ. 25.
22 της 24. 1 . 1987, σ. 10.

(4 ΕΕ αριθ. L 310 της 21 . 11 . 1985, σ. 4.

Αριθ. L 36/ 10
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ειδικός γεωργικός συντελεστής μετατροπής για το ρύζι
[Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3294/86]
1 ΕCU =

=
=

=

47,7950
2,31728
8,83910
169,876
165,187
7,77184
0,864997
1 650,35
2,61097
0,842053

FΒ
DΜ
Dkr
DΓ3
P13
FF
£ Ι ΓΙ
Lit
F1
£ UΚ
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Αριθ. L 36/ 11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 381/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Φεβρουαρίου 1987
που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1694/86 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρ
μογής των σχετικών με τη χορήγηση πριμοδότησης για τις γεννήσεις μόσχων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1346/86 του Συμβουλίου της 6ης
Μαΐου 1986 για τη χορήγηση πριμοδότησης για τις γεννή
σεις μόσχων στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία και τη
Βόρεια Ιρλανδία και για τη χορήγηση συμπληρωματικής
εθνικής πριμοδότησης στην Ιταλία ('), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4049/86 (2), και ιδίως το

γεννιέται κατά την περίοδο από 28 Απριλίου έως 31 Δεκεμ
βρίου 1986 μπορεί να επωφεληθεί της πριμοδότησης · ότι,
έχοντας υπόψη την προαναφερθείσα παράταση, θα πρέπει
να παραταθεί επίσης η εν λόγω περίοδος μέχρι τις 5 Απρι
λίου 1987 ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Βοείου Κρέατος,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

άρθρο 3,

Εκτιμώντας :

Άρθρο 1

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1346/86 έδωσε την άδεια στα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να χορηγούν από 28 Απριλίου
έως 31 Δεκεμβρίου 1986 την εν λόγω πριμοδότηση
ότι, εν αναμονή του νέου καθεστώτος πριμοδότησης προς
εφαρμογή στον τομέα του βοείου κρέατος το Συμβούλιο

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1694/86, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου
1986» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «5 Απριλίου

παρέτεινε την προαναφερόμενη περίοδο έως τις 5 Απριλίου

Άρθρο 2

1987 ».

1987 ·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1694/86 της Επιτροπής της 30ής Μαΐου 1986 που καθορίζει
τις λεπτομέρειες εφαρμογής σχετικά με τη χορήγηση πριμο
δότησης στις γεννήσεις μόσχων (3), κάθε μόσχος που

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

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1987.

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

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(·) ΕΕ αριθ. L 119 της 8. 5. 1985, σ. 39.
•(2) ΕΕ αριθ. L 377 της 31 . 12. 1986, σ. 28.
Ο ΕΕ αριθ. L 146 της 31 . 5. 1986, σ. 54.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 382/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Φεβρουαρίου 1987

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 765/86 σχετικά με τις λεπτομέρειες πωλήσεως
του βουτύρου παρεμβάσεως που προορίζεται για εξαγωγή προς άλλους προορισμούς
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊ
όντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 231 /87 (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγρα
φος 7,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
765/86 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 55/87 (4), καθορίζει την
προθεσμία για την υποβολή των προσφορών για καθεμία
από τις ειδικές δημοπρασίες ■ ότι είναι σκόπιμο να προβλε
φθούν δύο ειδικές δημοπρασίες κατά μήνα · ότι θα πρέπει,

κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί το κείμενο του άρθρου 3
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με την γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
765/86, οι όροι «κάθε τέταρτη Τρίτη» αντικαθίστανται από
τους όρους «κάθε δεύτερη και τέταρτη Τρίτη».
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής 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 Φεβρουαρίου 1987.
Γ\α την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
25 της 28. 1 . 1987, σ. 3.
72 της 15. 3. 1986, σ. 11 .
20 της 22. 1 . 1987, σ. 17.
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Αριθ. L 36/ 13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 383/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Φεβρουαρίου 1987
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2409/86 σχετικά με την πώληση βουτύρου
παρέμβασης που προορίζεται για ενσωμάτωση στις σύνθετες ζωοτροφές

Έχοντας υπόψη :

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 985/68 του Συμβουλίου της 15ης
Ιουλίου 1968 περί καθορισμού των γενικών κανόνων που
διέπουν τα μέτρα παρεμβάσεως στην αγορά του βουτύρου
και της κρέμας γάλακτος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3790/85 (2), και ιδίως το
άρθρο 7α,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2409/86 της
Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1986 σχετικά με την πώληση
βουτύρου παρεμβάσεως που προορίζεται για την ενσωμά
τωση στις σύνθετες ζωοτροφές (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3987/86 (4),
προσδιορίζει το βούτυρο που πωλείται · ότι πρέπει, λαμβά
νοντας υπόψη τα διαθέσιμα αποθέματα για την πώληση
αυτή, να τροποποιηθεί η ημερομηνία που εμφαίνεται στο εν
λόγω άρθρο ·

ότι το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2409/86 ορίζει τις πρωτογενείς απαιτήσεις που καλύπτονται
από την εγγύηση μεταποιήσεως · ότι το άρθρο 1 1 παράγρα
φος 2 του εν λόγω κανονισμού παρεκκλίνει από τις διατά
ξεις αυτές όταν η παράδοση των συνθέτων ζωοτροφών
πραγματοποιείται με δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια · ότι
η παρέκκλιση αυτή έχει αποδειχθεί άχρηστη και δαπανηρή
και επιπλέον επιζήμια για το πρόγραμμα διαθέσεως δεδομέ
νου ότι συνιστά σε ορισμένα κράτη μέλη, λαμβάνοντας
υπόψη τον ιδιαίτερα σημαντικό όγκο των ποσοτήτων που
παραδίδονται σε δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια, εμπόδιο
για τα άτομα που χρησιμοποιούν βούτυρο στις ζωοτροφές ·
ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να διαγραφούν οι διατάξεις του
άρθρου 1 1 παράγραφος 2 ·

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/86 τροποποιείται ως εξής :
1 . Στο άρθρο 1 , η ημερομηνία « 1η Ιουλίου 1983 » αντικαθί
σταται από την ημερομηνία « 1η Ιανουαρίου 1984».
2. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
« Άρθρο 11

Η παράδοση των σύνθετων ζωοτροφών σε δεξαμενές ή
εμπορευματοκιβώτια πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
ακόλουθες διατάξεις :
— η επιχείρηση παρασκευής των σύνθετων ζωοτροφών,
μετά από αίτησή της, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει
αυτή τη μορφή μεταφοράς από τον αρμόδιο οργα
νισμό του κράτους μέλους στην επικράτεια του
οποίου βρίσκεται,

— η παράδοση γίνεται υπό τον διοικητικό έλεγχο της
αρμόδιας αρχής ■ για τον σκοπό αυτό, η επιχείρηση
προσκομίζει στην αρχή αυτή τα δικαιολογητικά
έγγραφα που επιτρέπουν να διαπιστωθεί ότι πράγματι
έγινε η παράδοση.»
Άρθρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(·) ΕΕ αριθ. L 169 της 18. 7. 1968, σ. 1 .
Ο ΕΕ αριθ. L 367 της 31 . 12. 1985, σ. 5.
0 ΕΕ αριθ. L 208 της 31 . 7. 1986, σ. 29.

(4) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1986, σ. 45 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 384/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Φεβρουαρίου 1987
που καθορίζει προσωρινά όρια για τις εκφορτώσεις γλώσσας (solea solea) που προέρχεται
από τη Βόρειο Θάλασσα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 του Συμβουλίου της 7ης
Οκτωβρίου 1986 για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών
μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων ('), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
4026/86 (2), και ιδίως το άρθρο 13,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με επιστημονικές παρατηρήσεις που πραγμα
τοποιήθηκαν το 1929, 1947, 1963 και 1986, οι κάτω του
μέσου όρου θερμοκρασίες που σημειώνονται στη Βόρειο
Θάλασσα κατά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Απρι
λίου έχουν σαν αποτέλεσμα τη συγκέντρωση των γλωσσών
σε ορισμένες συγκεκριμένες περιοχές
ότι, από τις ίδιες παρατηρήσεις, διαπιστώθηκε ότι οι ποσό
τητες γλώσσας που αλιεύθηκαν κάτω από αυτές τις συνθή
κες ήταν ιδιαίτερα σημαντικές επειδή οι αλιευτικές δραστη
ριότητες είχαν προσανατολισθεί προς τις περιοχές αυτές
ότι η θερμοκρασία της Βορείου Θαλάσσης κατέρχεται στο
επίπεδο στο οποίο τα γεγονότα που προαναφέρονται ενδέ
χεται να σημειωθούν το 1987, δεδομένου ότι οι θερμοκρα

σίες που παρατηρήθηκαν στη θάλασσα τον Ιανουάριο ήταν
ήδη τόσο χαμηλές όσο οι θερμοκρασίες που παρατηρούνται
το Φεβρουάριο στη διάρκεια ενός πραγματικού χειμώνα
ότι το απόθεμα γλώσσας ικανής για αναπαραγωγή στη
Βόρειο Θάλασσα βρίσκεται στο κατώτερο επίπεδο που έχει
παρατηρηθεί μέχρι σήμερα, κάτω από το οποίο, σύμφωνα
με τα τελευταία επιστημονικά στοιχεία, η ποσότητα ιχθυ
δίων ενδέχεται να μειωθεί σε υπερβολικά χαμηλό επίπεδο ·
ότι αν αλιευθούν μεγάλες ποσότητες γλώσσας σαν αποτέλε
σμα των γεγονότων που προαναφέρονται, το απόθεμα
ιχθύων ικανών προς αναπαραγωγή θα μειωθεί ακόμη περισ
σότερο πριν από την περίοδο αναπαραγωγής που λαμβάνει

χώρα τον Μάιο και Ιούνιο, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα
ανεπάρκειας ιχθυδίων

ότι η πείρα που αποκτήθηκε όσον αφορά την αλιεία ρέγγας
στη Βόρειο Θάλασσα, όπου παρατηρήθηκε παρόμοια
ανεπάρκεια ιχθυδίων, έδειξε ότι το γεγονός αυτό επιφέρει
σοβαρές οικονομικές συνέπειες
ότι για να αποφευχθούν αυτές οι συνέπειες πρέπει να
ληφθούν μέτρα για να εμποδίζεται η αλιεία σε αυτές τις
συγκεντρώσεις γλώσσας κατά τη διάρκεια της περιόδου που
λήγει στις 15 Απριλίου 1987 ·
ότι ο περιορισμός του ποσοστού γλώσσας που επιτρέπεται
να βρίσκεται στο σκάφος ή να εκφορτώνεται έχει σαν
αποτέλεσμα να εμποδίζεται η συγκέντρωση των αλιευτικών
δραστηριοτήτων στις περιοχές όπου παρατηρείται εξαιρε
τική πληθώρα ιχθύων, και ταυτόχρονα έχει ελάχιστες
επιπτώσεις όσον αφορά την αλιεία άλλων ειδών ·
ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να ληφθούν αμέσως, προκειμένου
να καταστούν αποτελεσματικά για τη διατήρηση του
αποθέματος · ότι, κατά συνέπεια, τα εν λόγω μέτρα πρέπει
να ληφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρά
γραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 ·
ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων δεν διατύ
πωσε γνώμη στην προθεσμία που έθεσε ο πρόεδρός της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Ά
' ρθρο 1
Απαγορεύεται, μέχρι τις 15 Απριλίου 1987, να βρίσκονται
επί του σκάφους ή να εκφορτώνονται ποσότητες γλώσσας
(Solea solea) οι οποίες να υπερβαίνουν το 30 % κατά βάρος
του συνολικού αλιεύματος ιχθύων, καρκινοειδών και μαλα
κίων, και οι οποίες αλιεύθηκαν με κάθε είδος μηχανότρατας
(τράτας), με δανική τράτα ή με παρόμοια συρόμενα δίχτυα.
Η απαγόρευση αφορά μόνο τα αλιεύματα που αλιεύονται
στη Βόρειο Θάλασσα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγρα
φος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86.
Ά
' ρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα
μετά 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 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
António CΑRDΟSΟ Ε CUΝΗΑ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 288 της 11 . 10. 1986, σ. 1 .
Ο ΕΕ αριθ. L 376 της 31 . 12. 1986, σ. 1 .
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Αριθ. L 36/ 15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 385/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Φεβρουαρίου 1987

περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του χοιρείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1475/86 (2), και ιδίως
το άρθρο 15 παράγραφος 5 πρώτη περίοδος
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2768/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί ορισμού, στον τομέα του
χοιρείου κρέατος των γενικών κανόνων για τη χορήγηση
των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορι
σμού του ύψους τους (3), και ιδίως το άρθρο 5 παρά
γραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2759/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς αγοράς
και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού
δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή ·
ότι η εφαρμογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων
στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τομέα του
χοιρείου κρέατος οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής
όπως ορίζεται κατωτέρω ·

γείς προϊόντων των διακρίσεων ex 16.01 Α και Β, ex 16.02 Α
II και Β III α) 2 του κοινού δασμολογίου, πρέπει να προβλε
φθεί για τα προϊόντα αυτά ένα ποσό στο οποίο θα λαμβάνε
ται υπόψη η κατάσταση αυτή ■ ότι πρέπει, εντούτοις, να
εξασφαλιστεί ότι η επιστροφή θα παρέχεται μόνο για το
καθαρό βάρος των βρωσίμων προϊόντων, εξαιρέσει του
βάρους των οστών που ενδεχομένως περιέχονται στα παρα
σκευάσματα αυτά

ότι, επειδή δεν εξάγονται επί του παρόντος οικονομικώς
σημαντικές ποσότητες άλλων προϊόντων που υπάγονται
στον τομέα του χοιρείου κρέατος, δεν είναι αναγκαίο να
προβλεφθεί επιστροφή για τα προϊόντα αυτά ·
ότι, κατά το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2768/75,
η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2759/75, ανάλογα με τον προορισμό τους
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 617/86 της Επιτροπής της
28ης Φεβρουαρίου 1986, που αφορά, λόγω της προχωρήσεως
της Πορτογαλίας τους ειδικούς κανόνες του καθεστώτος
των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου
κρέατος και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
150/86 (4), καθόρισε την αρχή ότι τα προϊόντα του τομέα
του χοιρείου κρέατος που κατάγονται από την Πορτογαλία
δεν πρέπει να επωφελούνται της χορηγήσεως της κοινοτικής
επιστροφής · ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα
κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής
Διαχειρίσεως Χοιρείου Κρέατος,

ότι επί του παρόντος υπάρχουν δυνατότητες για την

εξαγωγή ζώντων χοίρων της διακρίσεως 01.03 Α II β) του
κοινού δασμολογίου και ορισμένων προϊόντων της διακρί
σεως 02.01 Α III του κοινού δασμολογίου · ότι πρέπει να
καθοριστεί επιστροφή για τα προϊόντα αυτά λαμβανομένων
υπόψη των όρων ανταγωνισμού των κοινοτικών εξαγωγέων
στη διεθνή αγορά

ότι, για τα προϊόντα της διακρίσεως 02.06 Β I του κοινού
δασμολογίου, η επιστροφή πρέπει να καθοριστεί σε ένα
ποσό στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη, αφενός τα ποιο
τικά χαρακτηριστικά καθενός των προϊόντων που περιλαμ
βάνονται σ' αυτή τη διάκριση και, αφετέρου, η προβλεπό

μενη εξέλιξη του κόστους παραγωγής στη διεθνή αγορά
ότι πρέπει, εντούτοις για ορισμένα τυπικά ιταλικά προϊό
ντα των διακρίσεων 02.06 Β I β) 1 και Β I β) 5 αα) του
κοινού δασμολογίου να εξασφαλιστεί η διατήρηση της
συμμετοχής της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο ·

ότι, λόγω των όρων ανταγωνισμού σε ορισμένες τρίτες
χώρες που είναι εκ παραδόσεως οι πιο σημαντικοί εισαγω

ΕΗΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Ο κατάλογος των προϊόντων για εξαγωγή προς τα
οποία χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο
15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 και τα ποσά της
επιστροφής αυτής καθορίζονται στο παράρτημα.
2. Η χορήγηση της επιστροφής που αναφέρεται στην
παράγραφου 1 , αποκλείεται για τις εξαγωγές με προορισμό
την Πορτογαλία.

3. Η χορήγηση της επιστροφής που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 αποκλείεται για κάθε εξαγωγή προϊόντων,
καταγωγής Πορτογαλίας.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Φεβρουαρίου
1987.

(') ΕΕ αριθ. L 282 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 133 της 21 . 5. 1986, σ. 39.
Ρ) ΕΕ αριθ. L 282 της 1 . 11 . 1975, σ. 39.

(4) ΕΕ αριθ. L 58 της 1 . 3. 1986, σ. 46.

Αριθ. L 36/ 16

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 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος
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Αριθ. L 36/ 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Φεβρουάριου 1987 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την
εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος
(ECU/100 χγρ)

Κλάση του
Περιγραφή εμπορευμάτων

Κοινού

Δασμολογίου

l

\
01.03

Ποσά της
επιστροφής
Βάρος καθαρό

Χοιροειδή ζώντα :
Α. Κατοικίδια :

II. Έτερα
6) Μη κατονομαζόμενα

02.01

30,00

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, των ζώων των αναφε
ρομένων εις τας κλάσεις 01.01 μέχρι και 01.04, νωπά, διατετηρημένα
δι' απλής ψύξεως ή κατεψυγμένα :
Α. Κρέατα :
III. Χοιροειδών :
α) Κατοικιδίων :

\

I

1 . Ολόκληρα σφάγια ή ημιμόρια σφαγίου

40,00

2. Χοιρομέρια και τα τεμάχια τους
Για τις εξαγωγές προς :
— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Καναδά
— Λοιπές χώρες προορισμού

45,00

3. Εμπρόσθια μέρη ή ωμοπλάτες και τα τεμάχιά τους
Για τις εξαγωγές προς:
— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Καναδά
— Λοιπές χώρες προορισμού

42,00

4. Θωρακοοσφυϊκή χώρα και τα τεμάχιά της
Για τις εξαγωγές προς:
— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Καναδά
— Λοιπές χώρες προορισμού

45,00

5. Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) και τα τεμάχιά της
Για τις εξαγωγές προς:
— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Καναδά
— Λοιπές χώρες προορισμού

35,00

18,00

16,00

18,00

12,00

6. Λοιπά :

ex αα) Αποστεωμένα :

(11) Θωρακοοσφυϊκή χώρα ή χοιρομέρια και
τα τεμάχιά τους, αποδερματωμένα και
απολιπωμένα, με μέγιστο στρώμα λίπους 3
χιλιοστά, κατεψυγμένα ή συσκευασμένα
σε κενό αέρος (α)
Για τις εξαγωγές προς :
— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και
Καναδά

— Λοιπές χώρες προορισμού

l 18,00
50,00
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(ECU/100 χγρ)
Κλάση του

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κοινού

Δασμολογίου

Ποσά της
επιστροφής

Βάρος καθαρό

(22) Εμπρόσθια μέρη, ή ωμοπλάτες και τα
τεμάχιά τους, αποδερματωμένα και απολι
πωμένα, με μέγιστο στρώμα λίπους 3 χιλιο
στά, κατεψυγμένα ή συσκευασμένα σε
κενό αέρος (α)
Για τις εξαγωγές προς:
— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και

02.01

(συνέχεια)

Καναδά

— Λοιπές χώρες προορισμού

18,00
45,00

(33) Έτερα χοιρομέρια, εμπρόσθια μέρη, ωμο
πλάτες ή θωρακοοσφυϊκή χώρα και τα
τεμάχιά τους (α)
Για τις εξαγωγές προς :
— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και
Καναδά

— λοιπές χώρες προορισμού

18,00
45,00

(44) Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) και τα τεμάχιά
της, αποδερματωμένη και απολιπωμένη,
με μέγιστο στρώμα λίπους 7 χιλιοστά,
κατεψυγμένα συσκευασμένα σε κενό
αέρος (α)
Για τις εξαγωγές προς :
— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και
Καναδά

— Λοιπές χώρες προορισμού

15,00
40,00

(55) Ετέρα κοιλιακή χώρα (πανσέτα) και τα
τεμάχιά της, αποδερματωμένα (α)
Για τις εξαγωγές προς:
— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και
Καναδά

— Λοιπές χώρες προορισμού
02.06

14,00
35,00

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων παντός είδους βρώσιμα (εξαιρέ
σει των συκωτιών πουλερικών) αλατισμένα ή σε άλμη, αποξηραμένα
ή καπνιστά :
Β. Χοίρων κατοικίδιων :
I. Κρέατα :

α) Αλατισμένα ή σε άλμη :

3. Χοιρομέρια και τα τεμάχιά τους

45,00

5. Θωρακοοσφυϊκή χώρα και τά τεμάχιά της

45,00

6. Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) και τα τεμάχιά της

35,00

7 . Λοιπά :

«χ αα) Αποστεωμένα :

( 11 ) Χοιρομέρια, εμπρόσθια μέρη, ωμοπλάτες ή
θωρακοοσφυϊκή χώρα, και τα τεμάχιά
τους (α)

(22) Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) και τα τεμάχιά
της, αποδερματωμένη (α)

45,00
35,00

6) Αποξηραμένα ή καπνιστά :
1 . Χοιρομέρια και τεμάχιά τους:

(αα) « Prosciutto <1ί Parma», « Prosciutto <1ΐ San D3ηίε1ε» (6)
(66) Έτερα

70,00
52,00
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Αριθ. L 36/ 19
(ECU/100 χγρ)

Κλάση του
Περιγραφή εμπορευμάτων

Κοινού

Δασμολογίου

Ποσά της
επιστροφής

Βάρος καθαρό
02.06

(συνέχεια)

4. Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) και τεμάχια της

35,00

5. Λοιπά :

ex αα) Αποστεωμένα :

ex 16.01

( 11 ) «Prosciutto di Parma», «Prosciutto di San
Daniele», και τεμάχιά τους (6)

70,00

(22) Χοιρομέρια, εμπρόσθια μέρη, ωμοπλάτες ή
θωρακοοσφυϊκή χώρα και τεμάχιά τους (α)

52,00

Αλλάντες αλλάντια και παρόμοια εκ κρέατος παραπροϊόντων σφα
γίων και εξ αίματος ζώων :

Α. Από συκώτι (ζ)

35,00

Β. Λοιπά (γ):

ex 16.02

I. Αλλάντες και αλλάντια, ξηρά ή για επάληψη, μη εψη
μένα (δ) (ζ)

58,00

II. Μη κατονομαζόμενα (ζ)

40,00

Έτερα παρασκευάσματα και κορσέβαι κρεάτων ή παραπροϊόντων
σφαγίων :
Α. Από συκώτι :

30,00

II. Έτερα
Β. Λοιπά :

III. Μη κατονομαζόμενα :

α) Περιέχοντα κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων κατοικιδίων
χοιροειδών :
2. Έτερα, περιέχοντα κατά βάρος:
αα) 80 % ή περισσότερον κρέας ή παραπροϊόντα σφα
γίων παντός είδους συμπεριλαμβανομένων και του
λαρδίου και των λιπών πάσης φύσεως ή προελεύ
σεως :

11 . Χοιρομέρια ή θωρακοοσφυϊκή χώρα (εκτός
τραχήλων) και τεμάχιά τους:
(ααα) Μη εψημένα μίγματα κρέατος εψημένου
και μη εψημένου (ε) (η)
(βββ) Έτερα (η)
Για τις εξαγωγές προς :
— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και
Καναδά

— Λοιπές χώρες προορισμού

35,00

30,00

60,00

22. Τράχηλοι, ή ωμοπλάτες και τεμάχιά τους:
(ααα) Μη εψημένα · μίγματα κρέατος εψημέ
νου και μη εψημένου (ε) (η)
(βββ) Έτερα (η)
Για τις εξαγωγές προς :
— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και
Καναδά

— Λοιπές χώρες προορισμού

35,00

27,00
54,00

Αριθ. L 36/20
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(ECU/100 χγρ)

Κλάση του
Κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

Δασμολογίου

Ποσά της
επιστροφής
Βάρος καθαρό

ex 16.02

(συνέχεια)

33 . Λοιπά :

(ααα) Μη εψημένα · μίγματα κρέατος ή εψη
μένων παραπροϊόντων σφαγίων και κρέ
ατος ή μη εψημένων παραπροϊόντων
σφαγίων (ε) (η)
(βββ) Έτερα (η)
Για τις εξαγωγές προς:
— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και
Καναδά

— Λοιπές χώρες προορισμού

28,00

19,00
38,00

66) 40 % ή περισσότερον, και ολιγώτερον του 80 %,
κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων παντός είδους,
συμπεριλαμβανομένων και του λαρδίου και των
λιπών πάσης φύσεως ή προελεύσεως (η)
Για τις εξαγωγές προς:
— Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Καναδά
— Λοιπές χώρες προορισμού

18,00
28,00

γγ) Ολιγώτερον του 40 % κρέας ή παραπροϊόντα σφα
γίων παντός είδους συμπεριλαμβανομένων και του
λαρδίου και των λιπών πάσης φύσεως ή προελεύ
σεως (η)

16,00

(α) Το προϊόντα δύνανται να υπαχθούν στη διάκριση αυτή μόνον εφόσον η κατάσταση τους επιτρέπει την εξακρίβωση προε
λεύσεως των αναφερομένων βασικών τεμαχισμών.
(6) Απολαμβάνουν της εισφοράς αυτής τα προϊόντα των οποίων η ονομασία πιστοποιείται από τις αρμόδιες αρχές του κρά
τους μέλους παραγωγής.
(γ) Η εφαρμοζόμενη εισφορά επί αλλάντων παρουσιαζομένων εντός δοχείων περιεχόντων ωσαύτως
συντηρητικόν υγρόν εισπράττεται επί του καθαρού βάρους, μετ' αφαίρεσιν του βάρους τούτου.
(δ) Το βάρος ενός στρώματος παραφίνης σύμφωνα με τα εμπορικά ήθη, πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος του καθαρού
βάρους των αλλάντων.
(ε) Θεωρούνται ως μη εψημένα τα προϊόντα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ή που υπέστησαν θερμική επεξεργα
σία μη επαρκή για την εξασφάλιση της πήξεως των πρωτεϊνών των κρεάτων στο σύνολο του προϊόντος και τα οποία
παρουσιάζουν, εκ του γεγονότος αυτού, ίχνη ερυθρωπού υγρού στην επιφάνεια του τεμαχίσματος, εφόσον απεκόπησαν,
ακολουθουμένου ενός επιπέδου, το οποίο διέρχεται από το πιό παχύ τμήμα τους.
(Q Εάν τα σύνθετα παρασκευάσματα τροφίμων (συμπεριλαμβανομένων και των εψημένων), τα περιέχοντα αλλάντες, κατα
τάσσονται, σύμφωνα με τη σύνθεσή τους υπό την κλάση 16.01 του Κοινού Δασμολογίου, εισφορά παρέχεται μόνον επί
του καθαρού βάρους των αλλάντων, των κρεάτων ή σφαγίων, συμπεριλαμβανομένων και του λαρδίου και των λιπών
πάσης φύσεως ή προελεύσεως που περιέχονται στα παρασκευάσματα αυτά.
(η) Η επιστροφή που εφαρμόζεται στα προϊόντα που περιέχουν οστά χορηγείται επί του καθαρού βάρους μετά από αφαίρε
ση του βάρους των οστών.
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Αριθ. L 36/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 386/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Φεβρουαρίου 1987
περί καθορισμού των συμπληρωματικών ποσών για ορισμένα προϊόντα του τομέα του
χοιρείου κρέατος
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του χοιρείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1475/86 (2), και ιδίως
το άρθρο 13 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

ότι σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς «ελεύθερο στα
σύνορα» (η οποία καλείται στο εξής «τιμή προσφοράς») για
ένα προϊόν πέσει κάτω από την τιμή ανασχέσεως η εισφορά
που εφαρμόζεται για το προϊόν αυτό πρέπει να αυξηθεί
κατά συμπληρωματικό ποσό ίσο προς τη διαφορά μεταξύ
της τιμής ανασχέσεως και της τιμής προσφοράς που καθορί

ζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του κανονισμού αριθ.
202/67/EOK της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1967 περί
καθορισμού του συμπληρωματικού ποσού για τις εισαγωγές
προϊόντων που υπάγονται στον τομέα του χοιρείου κρέατος
προελεύσεως τρίτων χωρών (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό αριθ. 614/67/EOK (4) ·

ότι η τιμή προσφοράς πρέπει να ορισθεί για όλες τις εισα
γωγές από όλες τις τρίτες χώρες ότι, εντούτοις αν οι
εξαγωγές από μία ή περισσότερες τρίτες χώρες πραγματο
ποιούνται σε τιμές ασυνήθως χαμηλές, κατώτερες από τις
τιμές που εφαρμόζονται από τις άλλες τρίτες χώρες πρέπει
να ορισθεί μια δεύτερη τιμή προσφοράς για τις εξαγωγές
από αυτές τις άλλες χώρες ·
ότι από τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων, με βάση τα
οποία διαπιστώνονται οι μέσες τιμές προσφοράς των προϊ
όντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, προκύπτει ότι για τις
εισαγωγές που ορίζονται κατωτέρω στο παράρτημα και

ανάλογα με το προϊόν και τη χώρα προελεύσεως πρέπει να
καθορισθούν συμπληρωματικά ποσά τα οποία να αντιστοι
χούν στο ύψος που αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα ■
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2767/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1906/83 (6), έχει ορίσει τους

ματικών ποσών για τα προϊόντα για τα οποία δεν έχει
καθορισθεί τιμή ανασχέσεως ότι ο κανονισμός αριθ.
202/67/EOK προβλέπει για το σκοπό αυτόν ορισμένες
λεπτομέρειες εφαρμογής ιδίως σε ό,τι αφορά τον προσδιορι
σμό των προσφορών «ελεύθερο στα σύνορα» για τα προϊό
ντα αυτά · ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει λάβει η
Επιτροπή, οι προσφορές που προέρχονται από τις τρίτες
χώρες, κατά τον προσδιορισμό των οποίων λαμβάνονται
υπόψη οι τιμές που εμφαίνονται στα τελωνειακά έγγραφα,
καθώς και όλα τα άλλα στοιχεία που εμφαίνουν τις τιμές
στις τρίτες χώρες, εξελίσσονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να
είναι αναγκαίος για τα προϊόντα αυτά ο καθορισμός
συμπληρωματικών ποσών που αντιστοιχούν στο ύψος που
αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 των κανονισμών αριθ. 121 /65/
ΕΟΚ Ο, (ΕΟΚ) αριθ. 564/68 (8), (ΕΟΚ) αριθ. 998/68 (9),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
328/83 (10), (ΕΟΚ) αριθ. 2260/69 ("), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 328/83, και (ΕΟΚ) αριθ.
1570/71 ('2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 328/83, οι εισφορές που εφαρμόζονται μ-ια ορισμένα
προϊόντα που αναφέρονται στους κανονισμούς αυτούς
καταγόμενα και προερχόμενα από την Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Αυστρίας τη Λαϊκή Δημοκρατία της
Ουγγαρίας τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Ρουμανίας και
τη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας δεν έχουν αυξηθεί με
συμπληρωματικό ποσό
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Χοιρείου Κρέατος

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Τα συμπληρωματικά ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 13
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 για τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του ίδιου κανονι
σμού, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα, καθορίζονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Φεβρουαρίου

γενικούς κανόνες που επιτρέπουν τον καθορισμό συμπληρω

1987 .

(')
0
Ο
(4)
(5)
(6)

Ο ΕΕ αριθ. 155 της 18. 9. 1965, σ. 2560/65.
(8) ΕΕ αριθ. L 107 της 8. 5 . 1968, σ. 6.
(») ΕΕ αριθ. L 170 της 19. 7 . 1968, σ. 14.
(10) ΕΕ αριθ. L 38 της 10. 2. 1983, σ. 12.
(") ΕΕ αριθ. L 286 της 14. 11 . 1969, σ. 22.
('2) ΕΕ αριθ. L 165 της 23. 7. 1971 , σ. 23.

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L 282 της 1 . 11 . 1975, α 1 .
L 133 της 21 . 5. 1986, σ. 39.
134 της 30. 6. 1967, σ. 2837/67.
231 της 27. 9. 1967, σ. 6.
L 282 της 1 . 11 . 1975, σ. 29.
L 190 της 14. 7. 1983, σ. 4.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 1987 περί καθορισμού των συμπληρωματικών ποσών
για ορισμένα προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος
(ΕCU/100 χγρ)
Κλάση

Συμπληρωματικό

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

ποσό

δασμολογίου

01.03

Προέλευση των εισαγωγών

Χοιροειδή ζώντα :
Α. Κατοικίδια :

II. Έτερα

6) Μη κατονομαζόμενα

10,00

Προέλευση : Λαϊκή Δημοκρατία της
Γερμανίας (')

02.01

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, των ζώων των
αναφερομένων εις τας κλάσεις 01.01 μέχρι και 01.04, νωπά,
διατετηρημένα δι' απλής ψύξεως ή κατεψυγμένα :
Α. Κρέατα :
III. Χοιροειδών :
α) Κατοικίδιων :

1 . Ολόκληρα σφάγια ή ημιμόρια σφαγίων

12,00

Προέλευση : Λαϊκή Δημοκρατία της
Γερμανίας (')

10,00
10,00

Προέλευση : Σουηδία
Προέλευση : Σουηδία

10,00

Προέλευση : Σουηδία ή Ουγγαρία

10,00

Προέλευση : Λαϊκή Δημοκρατία της
Γερμανίας ('), Σουηδία ή Ουγγαρία

Λ

l

6. Έτερα :

αα) Χωρίς κόκαλα
66) Μη κατονομαζόμενα
02.05

Λαρδί, με εξαίρεση το λαρδί που περιλαμβάνει και κρεάτινα
μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών που δεν
παίρνονται με πίεση ή λιώσιμο ούτε με τη βοήθεια διαλυτών,
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα
ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά :
Β. Λίπος χοιρινό

15.01

l

Λίπος χοίρειο τετηγμένο, έτερα χοίρεια λίπη και λίπη πουλε
ρικών, λαμβανόμενα με πίεση ή τήξη ή με τη βοήθεια διαλυ
τών :

Α. Λίπος χοίρειο τετηγμένο και έτερα χοίρεια λίπη :
II. Έτερα

(') Εξαιρέσει του εσωτερικού γερμανικού εμπορίου σύμφωνα με το πρωτόκολλο περί γερμανικού εσωτερικού εμπορίου και των συναφών προβλημάτων.
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Αριθ. L 36/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 387/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 5ης Φεβρουαρίου 1987
περί αποφάσεως για διάθεση σε φιλανθρωπικές οργανώσεις ζάχαρης που κατέχεται από τον
ιταλικό οργανισμό παρεμβάσεως στα πλαίσια μιας επείγουσας ενέργειας για τους απόρους
που είναι θύματα του κύματος ψύχους
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 της αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 229/87 (2), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 5, του το άρθρο 1 1 παράγραφος 3 και το άρθρο
39 δεύτερο εδάφιο,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 469/86 του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1986 που καθορίζει τους γενικούς κανόνες του
καθεστώτος των εξισωτικών ποσών προσχωρήσεως στον
τομέα της ζάχαρης (3), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 11 παράγραφος Ι α του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81 προβλέπει ότι μπορεί να αποφασιστεί να
θέτουν οι οργανισμοί παρεμβάσεως ζάχαρη που κατέχουν
δωρεάν στη διάθεση αναγνωρισμένων φιλανθρωπικών
οργανώσεων που ενεργούν στα πλαίσια ενεργειών μικρής
εκτάσεως για επείγουσα ενίσχυση για την ανθρώπινη κατα
νάλωση στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας για τη
δωρεάν διανομή της

ότι ιδιαίτερα αντίξοες μετεωρολογικές συνθήκες του
χειμώνα 1986/87 στην Κοινότητα είχαν σοβαρές επιπτώσεις
για τους απόρους που ήταν θύματα του κύματος ψύχους ·
ότι η κατάσταση αυτή απαιτεί την ταχεία εφαρμογή
τέτοιων ενεργειών · ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν επει
γόντως οι διαθέσιμοι κοινοτικοί πόροι του τομέα προκειμέ
νου να τους ενισχύσουμε μέσω των ανεγνωρισμένων φιλαν
θρωπικών οργανώσεων

ότι για το σκοπό αυτό επειδή μόνο ο ιταλικός οργανισμός
παρεμβάσεως κατέχει ποσότητα ζάχαρης σε απόθεμα, θα
πρέπει να τη διαθέσει δωρεάν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις
μετά από αίτησή τους εντός του ορίου των αποθεμάτων και
σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε κράτους μέλους
ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι σχετικές για την εργα

σία αυτή δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες του καταλλήλου
υλικού συσκευασίας, της συσκευασίας και της μεταφοράς
από τον τόπο αποθηκεύσεως στον τόπο διανομής στην
Κοινότητα αναλαμβάνονται από την Κοινότητα σύμφωνα

με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3247/81 του Συμβουλίου της
9ης Νοεμβρίου 1981 περί της χρηματοδοτήσεως από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυή
σεων, τμήμα Εγγυήσεων, ορισμένων μέτρων παρεμβάσεως,
(') ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. L 25 της 28. 1 . 1987, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 53 της 1 . 3. 1986, σ. 32.

και ιδίως εκείνων που συνίστανται στην αγορά, αποθή
κευση και πώληση των γεωργικών προϊόντων από τους
οργανισμούς παρεμβάσεως (4), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2632/87 (5) ·
ότι δεδομένης της φύσης της εργασίας για τη διάθεση της εν
λόγω ζάχαρης η οποία δεν είναι παρά μια πράξη που απαι
τεί τη θέση στο ίδιο επίπεδο τιμών της ζάχαρης αυτής δεν
θα πρέπει να εφαρμοστούν τα εξισωτικά ποσά προσχωρή
σεως με την Ισπανία και την Πορτογαλία ·
ότι δεδομένου ότι η εργασία αυτή δεν αποτελεί μεταπώληση
κατά την έννοια του άρθρου 12 παράγραφος 4 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1998/78 της Επιτροπής (6), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
89/87 (7), θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η εισφορά της εν
λόγω αποθηκεύσεως δεν οφείλεται για τις ποσότητες αυτές
και δεν υπεισέρχεται στον υπολογισμό που αναφέρεται στο
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1358/77 του Συμβου
λίου (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3042/78 (9) ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Ο ιταλικός οργανισμός παρεμβάσεως διαθέτει δωρεάν
ζάχαρη που κατέχει στις φιλανθρωπικές οργανώσεις στις
οποίες έχει αναγνωρισθεί η ιδιότητα αυτή από το κράτος
μέλος στην επικράτεια του οποίου είναι εγκατεστημένες και
οι οποίες έχουν ανακοινωθεί στην Επιτροπή. Η συνολική
ποσότητα που θα διατεθεί στην Κοινότητα αφορά 7 986,7
τόνους κατανεμημένους στο παράρτημα I. Η ζάχαρη αυτή
διανέμεται δωρεάν στους απόρους που είναι θύματα του
ψύχους στην Κοινότητα. Η διάθεση αυτή πραγματοποιείται
μετά από αίτηση των οργανώσεων αυτών που θα πρέπει να
υποβληθεί στην διεύθυνση που εμφαίνεται στο παράρτημα
II, πριν από την 1η Μαρτίου 1987.

2. Η εν λόγω ζάχαρη είναι λευκή κρυσταλλική ζάχαρη
χύμα, ποιοτικού τύπου, η οποία μετά από αίτηση των εν
λόγω οργανώσεων τίθεται στη διάθεσή τους δωρεάν σε
πακέτα ή χαρτοκιβώτια του 1 ή 2 χιλιογράμμων ή σε χάρτι
νους σάκους kraft 2 ή 3 φύλλα των 50 χιλιογράμμων.
(4)
(5)
(«)
Ο
(*)
(»)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

327 της 14. 11 . 1981 , σ. 1 .
251 της 20. 9. 1985, σ. 1 .
231 της 23. 8. 1978, σ. 5.
13 της 15 . 1 . 1987, σ. 10.
156 της 25 . 6. 1977, σ. 4.
365 της 23 . 12. 1978, σ. 8.
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3. Η παραλαβή της ζάχαρης από τις εν λόγω οργανώσεις
πραγματοποιείται το αργότερο στις 31 Μαρτίου 1987.
Ωστόσο, σε περίπτωση δυσκολιών ο οργανισμός παρεμβά
σεως μπορεί να προβλέψει μια επιπλέον προθεσμία 15
ημερών.
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2. Για τις ποσότητες ζάχαρης που διατίθενται δωρεάν σε
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, δεν οφείλεται από τον
ιταλικό οργανισμό παρεμβάσεως η εισφορά για την εν λόγω
αποθήκευση που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1998/78. Οι ποσότητες αυτές
δεν υπεισέρχονται στον υπολογισμό που αναφέρεται στο
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1358/78.

Άρθρο 2

Άρθρο 5

Οι σχετικές δαπάνες για την εφαρμογή του παρόντος κανο
νισμού που θα αναληφθούν από την Κοινότητα καθορίζον
ται κατ' αποκοπή ως εξής :
α) για τις δαπάνες σχετικά με τα υλικά συσκευασίας, τη

Η Ιταλία και τα κράτη μέλη στην επικράτεια των οποίων
διανέμεται η εν λόγω ζάχαρη καθορίζουν τα αναγκαία
μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

συσκευασία :

— σε 1,35 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα όταν πρόκειται για
χάρτινους σάκους 50 χιλιογράμμων,
και

— σε 4,93 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα όταν πρόκειται για
πακέτα ή χαρτοκιβώτια του 1 ή 2 χιλιογράμμων ·

β) για τις δαπάνες σχετικά με τη μεταφορά και τη διανομή
ως εξής :
(ECU/100 kg)
Κράτος μέλος διανομής

Ποσό

13,60
11,50
16,20
12,90
11,20
9,10
13,10
7,00
11,90
14,90

Γερμανία
Βέλγιο/Λουξεμβούργο
Δανία

Ισπανία
Γαλλία
Ελλάδα

Ιρλανδία
Ιταλία

Κάτω Χώρες
Πορτογαλία

Άρθρο 3

Οι κατ' αποκοπή δαπάνες για τη μεταφορά που αναφέρον
ται στο άρθρο 26 αποδίδονται στις εν λόγω οργανώσεις από
τον ιταλικό οργανισμό παρεμβάσεως μετά από προσκόμιση
από αυτούς κάθε απόδειξης που βεβαιώνει τη μεταφορά και
τη διανομή της ζάχαρης, ανεγνωρισμένη από το κράτος
μέλος στην επικράτεια του οποίου έλαβε χώρα η διανομή.

Άρθρο 4

1 . Ο ιταλικός οργανισμός παρεμβάσεως χρεώνει στα εξερ
χόμενα, στο λογαριασμό που αναφέρεται στο άρθρο 4 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78 του Συμβουλίου ('), τις

Άρθρο 6

1 . Όταν η ζάχαρη προορίζεται να διανεμηθεί σ' ένα άλλο
κράτος μέλος από την Ιταλία συνοδεύεται από το αντί
γραφο του ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 223/77 της Επιτροπής (2) για να επιτρα
πεί ο έλεγχος του προορισμού.
2. Το αντίγραφο του ελέγχου που αναφέρεται στην παρά
γραφο 1 εκδίδεται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους
όρους που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 16 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 223/77.

3. Η θέση 104 του αντιγράφου ελέγχου συμπληρώνεται
διαγράφοντας την περιττή ένδειξη και συμπληρώνοντάς το
με την αντίστοιχη ένδειξη ως εξής :

— Azúcar — Ayuda urgente — Reglamento (CEE) n° 387/87
(montantes compensatorios monetarios y montantes compen
satorios adhesión no aplicables)
— Sukker — Nødhjælp — forordning (EØF) nr. 387/87 (mone
tære udligningsbeløb og tiltrædelsesudligningsbeløb finder
ikke anvendelse)
— Zucker — Dringlichkeitshilfe — Verordnung (EWG) Nr.
387/87 (Währungsausgleichsbeträge und Beitrittsausgleich
sbeträge nicht anwendbar)

— Ζάχαρη — Επείγουσα ενίσχυση — Κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 387/87 (δεν εφαρμόζονται νομισματικά εξισωτικά
ποσά και εξισωτικά ποσά προσχώρησης)
— Emergency aid sugar — Regulation (EEC) No 387/87 (mone
tary compensatory amounts and accession compensatory
amounts not applicable)

— Sucre — aide d urgence — règlement (CEE) n0 387/87
(montants compensatoires monétaires et montants compensa
toires adhésion non applicables)

ποσότητες ζάχαρης με αξία μηδέν.

— Zucchero — Aiuto d urgenza — regolamento (CEE) n.
387/87 (importi compensativi monetari e importi compensa
tivi adesione non applicabili)

(') ΕΕ αριθ. L 216 της 5. 8. 1978, σ. 1 .

(J) ΕΕ αριθ. L 38 της 9. 2. 1977, σ. 20.
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— Spoedhulp suiker — Verordening (EEG) nr. 387/87 (mone
taire compenserende bedragen en compenserende bedragen
toetreding niet van toepassing)
— Açúcar — ajuda de emergência — Regulamento (CEE) n?
387/87 (montantes compensatórios monetários e montantes
compensatórios de adesão nao aplicáveis)
4. Για τις παραδόσεις προς την Ισπανία και προς την
Πορτογαλία δεν εφαρμόζονται τα εξισωτικά ποσά
«προσχώρησης» που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 469/86.

Αριθ. L 36/25

Άρθρο 7

Η Ιταλία ανακοινώνει στην Επιτροπή κάθε εβδομάδα για
την προηγούμενη εβδομάδα τις ποσότητες που ζητήθηκαν
ώς την 1η Μαρτίου 1987, καθώς και τις ποσότητες που
χορηγήθηκαν και τις οργανώσεις που επωφελήθηκαν από
τις ποσότητες αυτές βάσει του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 8
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσης 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, 5 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μέγιστες ποσότητες
(σε τόνους)
Κράτος μέλος

Μέγιστη ποσότητα

Γερμανία
Βέλγιο/Λουξεμβούργο

2 000
250

Δανία

50

Ισπανία

2 000

Γαλλία

2 000

Ελλάδα

515

Ιρλανδία

600

Ιταλία

300

Κάτω Χώρες
Πορτογαλία

250

21,7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ιταλικός οργανισμός παρεμβάσεως:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (ΑΙΜΑ), Via
Palestra 81 , I-00185 Rome

Τέλεξ 620 252 — 613 003 MINAGRIN per l'ΑΙΜΑ,
τηλ. 06 / 47 49 91 .
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Αριθ. L 36/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 388/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Φεβρουαρίου 1987

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

Κοινότητας

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2051 /86 στα
στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποί
ηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα σύμφωνα με το
παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

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. 229/87 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,

Άρθρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 για την ακατέργαστη ζάχαρη αντιπροσωπευτικού
ποιοτικού τύπου και για τη λευκή ζάχαρη καθορίζονται στο
παράρτημα.

Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν καθο- '
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2051 /86 της Επιτρο
πής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 369/87 (4) ·

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Φεβρουαρίου
1987.

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

Βρυξέλλες 6 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
25 της 28. 1 . 1987, σ. 1 .
173 της 1 . 7. 1986, σ. 91 .
35 της 6. 2. 1987, σ. 18.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 6 Φεβρουαρίου 1987 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

\

51,32

Β. Σάκχαρις ακατέργαστος

43,21 (')

(') Το ποσό αυτό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη με απόδοση 92 %. Αν η απόδοση της εισαγόμενης ακατέργαστης

ζάχαρης αποκλίνει κατά 92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 837/68.

I

Αριθ. L 36/28
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 389/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Φεβρουαρίου 1987
περί τροποποιήσεως 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 :

οποίων έλαβε γνώση η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση
των επιστροφών κατά την εξαγωγή, που ισχύουν επί του
παρόντος σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονι

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

σμού,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1579/86 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 2 πέμπτο εδάφιο,
Εκτιμώντας:

ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών
σίτου ή σικάλεως έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 373/87 (3) ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που περιλαμβάνονται
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 373/87 των στοιχείων των

Άρθρο 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, οι οποίες καθορίζονται στο
παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 373/87 τροποποι
ούνται σύμφωνα με τα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα
για τα προϊόντα που αναφέρονται σ' αυτό.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Φεβρουαρίου
1987 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 6 Φεβρουαρίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(■) ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 139 της 24. 5. 1986, σ. 29.
Ο ΕΕ αριθ. L 35 της 6. 2. 1987, σ. 28.
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Αριθ. L 36/29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 6ης Φεβρουαρίου 1987 περί τροποποιήσεως των επιστροφών που
εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή
σικάλεως
(ECU/τ6νο)

Κλάση

Ποσά

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

επιστροφών

δασμολογίου
10.01 Β Ι

Σίτος μαλακός και σμιγός

l

για τις εξαγωγές προς :
— την Ελβετία, Αυστρία, το Λιχτενστάιν, την Θέουτα και Μελίλια
— τη ζώνη II 6)
— τις άλλες τρίτες χώρες
10.01 Β II

122,00
128,00
15,00

Σίτος σκληρός

για τις εξαγωγές προς:
— την Ελβετία, Αυστρία και το Λιχτενστάιν
— τις άλλες τρίτες χώρες
10.02

15,00 (3)
■ 20,00 0

Σίκαλις
για τις εξαγωγές προς :
5,00

— την Ελβετία, Αυστρία και το Λιχτενστάιν
— τις άλλες τρίτες χώρες
10.03

Κριθή

10,00

I

για τις εξαγωγές προς :
— την Ελβετία, την Αυστρία, το Λιχτενστάιν, την Θέουτα και Μελίλια
— τη ζώνη II β)
— τις άλλες τρίτες χώρες
10.04

Βρώμη

για τις εξαγωγές προς :
— την Ελβετία, Αυστρία και το Λιχτενστάιν

125,00
129,00
20,00

I
—

— τις άλλες τρίτες χώρες
10.05 Β

Αραβόσιτος άλλος εκτός από τον αραβόσιτο υβρίδιο για σπορά
για τις εξαγωγές προς :

— την Ελβετία, την Αυστρία και το Λιχτενστάιν
— τη ζώνη I, τη ζώνη V, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και τις Καναρί
ους Νήσους
— τις άλλες τρίτες χώρες
10.07 Β

Κέγχρος

10.07 Γ II

Σόργον, εκτός από το σόργον υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

ex 11.01 Α

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

10,00
20,00

—

—

190,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 521 μέχρι 600
— περιεκτικότητα σε τέφρες από 601 μέχρι 900
— περιεκτικότητα σε τέφρες από 901 μέχρι 1 100

190,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 1 101 μέχρι 1 650
— περιεκτικότητα σε τέφρες από 1 651 μέχρι 1 900

143,00

167,00

155,00
128,00
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(ΕCU/τόνο)

Κλάση

του κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

δασμολογίου
ex 11.01 Β

11.02 Α I α)

11.02 Α 16)

Ποσά

επιστροφών

'Αλευρα σικάλεως:
— περιεκτικότητα σε τέφρες από 0 μέχρι 700

190,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 701 μέχρι 1 150

190,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 1 151 μέχρι 1 600

190,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 1 601 μέχρι 2 000

190,00

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

325,00 (3)

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 0 μέχρι 1 300 Q

307,00 (3)

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 0 μέχρι 1 300

274,00 (3)

— περιεκτικότητα σε τέφρες περισσότερο από 1 300

259,00 0

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

190,00

(') Σιμιγδάλι που έχει ικανότητα διείσδυσης σε κόσκινο που τα διάκενά του έχουν άνοιγμα 0,250 ΠΙΠΊ , λιγότερο από 10 % σε βάρος.
(2) Σιμιγδάλι που έχει ικανότητα διείσδυσης σε κόσκινο που τα διάκενά του έχουν άνοιγμα 0,160 ΠΙΠΊ , λιγότερο από 10 % σε βάρος.
(3) Με εξαίρεση τις ποσότητες που υπήρξαν αντικείμενο της απόφασης της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 1986.
ΣΗΜ: Οι ζώνες είναι αυτές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1124/77 (ΕΕ αριθ. L 134 της 28. 5. 1977), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3817/85 (ΕΕ αριθ. L 368 της 31 . 12. 1985).
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Αριθ. L 36/31

II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 1986
για την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών
(87/95/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 235,
την πρόταση της Επιτροπής,

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

ότι τα πρότυπα στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφο
ριών και οι εργασίες που απαιτούνται για την κατάρτιση
τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ιδίως :

— την πολυπλοκότητα των τεχνικών προδιαγραφών και
την ακρίβεια που απαιτείται προκειμένου να εξασφαλι
στούν οι ανταλλαγές των στοιχείων και η διαλειτουργι
κότητα των συστημάτων,
την ανάγκη ταχείας δημοσίευσης των προτύπων, ώστε η

υπερβολική βραδύτητα να μην οδηγεί στην πρόωρη
αχρήστευση των κειμένων που θα έχουν ξεπεραστεί από
το ρυθμό των τεχνολογικών εξελίξεων,
— την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή διεθνών προτύ
πων για τις ανταλλαγές πληροφοριών και στοιχείων που
να στηρίζονται σε βάση η οποία τα καθιστά αξιόπιστα
στο επίπεδο της πρακτικής τους εφαρμογής
— την οικονομική σημασία του ρόλου που παίζει η τυπο
ποίηση λόγω της συμβολής της στη δημιουργία κοινοτι
κής αγοράς στον τομέα αυτό ·
ότι η οδηγία 83/ 189/EOK του Συμβουλίου (3) επιτρέπει στην
Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στους οργανισμούς τυποποί
(') ΕΕ αριθ. C 36 της 17. 2. 1986, σ. 55.
Ο ΕΕ αριθ. C 303 της 25. 11 . 1985, σ. 2.
(3) ΕΕ αριθ. L 109 της 26. 4. 1983, σ. 8.

ησης να πληροφορούνται τις προθέσεις των οργανισμών
τυποποίησης σχετικά με την καθιέρωση ενός προτύπου ή με
την τροποποίησή του και ότι, σύμφωνα με την οδηγία αυτή,
η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει εντολές με στόχο τη συντο
νισμένη ανάληψη, και μάλιστα σε πρόωρο στάδιο, των
εργασιών τυποποίησης κοινού ενδιαφέροντος
ότι η οδηγία αυτή δεν περιλαμβάνει όλες τις διατάξεις που
απαιτούνται για την εφαρμογή μιας κοινοτικής πολιτικής
τυποποίησης στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών
και των τηλεπικοινωνιών ·
ότι επειδή πληθύνονται οι τεχνικές αλληλεπικαλύψεις
ανάμεσα στους διάφορους τομείς της τυποποίησης, κυρίως
ανάμεσα στις τεχνολογίες των πληροφοριών και τις τηλεπι
κοινωνίες, δικαιολογείται η στενή συνεργασία των οργανι
σμών τυποποίησης που πρέπει να συνενώσουν τις προσπά
θειές τους προκειμένου να ασχοληθούν με αυτούς τους
κοινούς τομείς
ότι η Επιτροπή έχει συνάψει πρόσφατα συμφωνίες στα
πλαίσια της κοινής διακήρυξης προθέσεων την οποία
υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη των Διοικήσεων
των Ταχυδρομείων και των Τηλεπικοινωνιών (CΕΡΤ) και
στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων που απετέλεσαν
αντικείμενο συμφωνίας με τον μεικτό οργανισμό τυποποίη
σης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης/Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CΕΝ/CΕΝΕLΕC) ·

ότι η οδηγία 86/36 1 /EOK (4) περιλαμβάνει προγραμματισμό
εργασιών για κοινές τεχνικές προδιαγραφές που αντιστοι
χούν στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Τηλεπικοινωνιών (ΝΕΤ)
στον τομέα αυτό, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης
των Διοικήσεων των Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών
σε συνεννόηση, κατά περίπτωση, με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CΕΝΕLΕC) ■
(4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21 .
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ότι ο τομέας των κρατικών προμηθειών είναι σε θέση να
προωθήσει την ευρύτερη αποδοχή των προτύπων περί
ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων του Ανοικτού
Συστήματος Διασύνδεσης (ΟSΙ), με αναφορές σε αυτά κατά
τις προμήθειες
ότι πρέπει να συσταθεί επιτροπή για να βοηθά την
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην επιδίωξη και
διαχείριση των στόχων και δραστηριοτήτων που ορίζονται
στην απόφαση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Άρθρο 1

Κατά τήν έννοια της παρούσας απόφασης νοούνται ως :
1 . «Τεχνική προδιαγραφή», η προδιαγραφή που περιέχεται
σε έγγραφο το οποίο καθορίζει τα απαιτούμενα χαρα
κτηριστικά ενός προϊόντος, όπως η ποιότητα ή η ιδιό
τητα χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις συμπεριλαμβα
νομένων και των ορισμών που ισχύουν για το προϊόν
όσον αφορά την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και
τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και
την επισήμανση (ετικετάρισμα).

2. «Κοινή τεχνική προδιαγραφή», η τεχνική προδιαγραφή
που έχει συνταχθεί με στόχο να εξασφαλισθεί η ομοιό
μορφη εφαρμογή της σε όλα τα κράτη μέλη της Κοινό
τητας.

3 . «Πρότυπο», η τεχνική προδιαγραφή η οποία έχει εγκρι
θεί από αναγνωρισμένο οργανισμό που αναπτύσσει
δραστηριότητες τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή
συνεχή εφαρμογή, της οποίας η τήρηση δεν είναι
υποχρεωτική.

4. «Διεθνές πρότυπο», το πρότυπο το οποίο έχει θεσπιστεί
από αναγνωρισμένο διεθνή οργανισμό τυποποίησης.
5 . «Σχέδιο Διεθνούς Προτύπου (DΙS)», το σχέδιο προτύπου
το οποίο έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο διεθνή οργα
νισμό.

6. «Διεθνής τεχνική προδιαγραφή του τομέα των τηλεπι
κοινωνιών», η τεχνική προδιαγραφή όλων ή ορισμένων
χαρακτηριστικών ενός προϊόντος σύμφωνα με τις
συστάσεις οργανισμών όπως είναι η Διεθνής Επιτροπή
Τηλεγράφων και Τηλεφώνων (CCITT) ή η CΕΡΤ.
7. «Ευρωπαϊκό πρότυπο», το πρότυπο που έχει εγκριθεί
σύμφωνα με το καταστατικό των οργανισμών τυποποίη
σης με τους οποίους η Κοινότητα έχει συνάψει συμφω
νίες.

8 . «Ευρωπαϊκό προ-πρότυπο», το πρότυπο που έχει εγκρι
θεί με το χαρακτηρισμό «ENV» σύμφωνα με τους κατα
στατικούς κανόνες των οργανισμών τυποποίησης με
τους οποίους η Κοινότητα έχει συνάψει συμφωνίες.
9. «Λειτουργικό πρότυπο», το πρότυπο που έχει καταρτι

σθεί για να εκτελεί μία πολύπλοκη λειτουργία η οποία
απαιτείται, προκειμένου να εξασφαλίζεται η λειτουρ
γική συμβατότητα των συστημάτων και το οποίο προέρ
χεται γενικά από συνδυασμό πολλών προτύπων αναφο
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ράς που έχουν ήδη θεσπισθεί και εγκριθεί σύμφωνα με
τους καταστατικούς κανόνες των οργανισμών τυποποί
ησης.

10. «Λειτουργική προδιαγραφή», η προδιαγραφή με την
οποία ορίζεται, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η
εφαρμογή ενός ή περισσότερων προτύπων διασύνδεσης
ανοιχτών συστημάτων, προκειμένου να τηρηθεί κάποια
ειδική απαίτηση για την επικοινωνία μεταξύ συστημά
των των τεχνολογιών πληροφοριών [πρότυπα τα οποία
συνιστούν οργανισμοί όπως η Διεθνής Επιτροπή Τηλε
γράφων και Τηλεφώνων (CCΙTT) ή η CΕΡΤ].
11 . «Τεχνικός κανόνας», οι τεχνικές προδιαγραφές, συμπε
ριλαμβανομένων και των σχετικών διοικητικών διατά
ξεων, των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική, <de jure ή
de facto, όσον αφορά την εμπορία ή τη χρησιμοποίηση
σε ένα κράτος μέλος ή σε σημαντικό τμήμα του κράτους
αυτού, με εξαίρεση τις διατάξεις που καθορίζονται από
τις τοπικές αρχές.
12. «Πιστοποίηση πιστότητας», η ενέργεια που αποσκοπεί
στην πιστοποίηση, με τη βοήθεια πιστοποιητικού πιστό
τητας ή σήματος πιστότητας, του γεγονότος ότι ένα
προϊόν ή μια υπηρεσία είναι σύμφωνη προς συγκεκρι
μένα πρότυπα ή τεχνικές προδιαγραφές.

13. «Τεχνολογία πληροφοριών», τα συστήματα, ο εξοπλι
σμός, τα επιμέρους στοιχεία και το λογιστικό που απαι
τούνται, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο εντοπισμός, η
επεξεργασία και η αποθήκευση πληροφοριών σε όλους
τους χώρους της ανθρώπινης δραστηριότητας (σπίτι,
γραφείο, εργοστάσιο, κλπ.), και των οποίων η υλοποί
ηση εξαρτάται γενικά από την ηλεκτρονική και τις
συναφείς τεχνολογίες.

14. Ως «παραγγελίες κρατικών προμηθειών» νοούνται :
— οι οριζόμενες στο άρθρο 1 της οδηγίας 77/62/
EOK ('),

— οι συναπτόμενες για την προμήθεια εξοπλισμού
σχετικού με την τεχνολογία της πληροφορικής ή των
τηλεπικοινωνιών, άσχετα από τον τομέα δραστηριό
τητας της αναθέτουσας αρχής.
15 . «Οργανισμοί τηλεπικοινωνιών», οι αναγνωρισμένες
στην Κοινότητα δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που
παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες στον τομέα των τηλεπι
κοινωνιών.

Άρθρο 2

Για να ευνοηθεί η τυποποίηση στην Ευρώπη καθώς και η
επεξεργασία και η εφαρμογή προτύπων στον τομέα της
τεχνολογίας των πληροφοριών και λειτουργικών προδιαγρα
φών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τίθενται σε εφαρ
μογή σε κοινοτικό επίπεδο τα ακόλουθα μέτρα, με την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 και
του άρθρου 4 :
α) τακτικός προσδιορισμός, τουλάχιστον μια φορά το
χρόνο, βάσει διεθνών προτύπων, σχεδίων διεθνών προτύ
πων ή αντιστοίχων εγγράφων, των κατά προτεραιότητα
αναγκών στον τομέα της τυποποιήσεως, προκειμένου να
καταρτιστούν προγράμματα εργασιών και να συντα
χθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οι λειτουργικές
(1) ΕΕ αριθ. L 13 της 15 . 1 . 1977, σ. 1 .
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προδιαγραφές που θα κριθούν αναγκαίες για να εξασφα
λιστούν ανταλλαγές πληροφοριών και στοιχείων καθώς
και η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των συστη
μάτων ·
6) βάσει των εργασιών τυποποιήσεως που διεξάγονται σε
διεθνές επίπεδο :
— οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης και οι
τεχνικοί οργανισμοί οι εξειδικευμένοι στον τομέα
της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοι
νωνιών, καλούνται να καθορίζουν ευρωπαϊκά
πρότυπα, ευρωπαϊκά προ-πρότυπα ή λειτουργικές
προδιαγραφές των τηλεπικοινωνιών, με ενδεχόμενη
προσφυγή στην κατάρτιση λειτουργικών προτύπων,
προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακρίβεια η οποία
απαιτείται από τους χρήστες για την ανταλλαγή
πληροφοριών και στοιχείων και τη λειτουργική
συμβατότητα των συστημάτων. Οι οργανισμοί αυτοί
θα βασίζουν τις εργασίες τους στα διεθνή πρότυπα,
τα σχέδια διεθνών προτύπων ή τις διεθνείς τεχνικές
προδιαγραφές του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Όταν
ένα διεθνές πρότυπο, ένα σχέδιο διεθνούς προτύπου ή
μια διεθνής τεχνική προδιαγραφή του τομέα των
τηλεπικοινωνιών διαθέτει σαφείς διατάξεις που να
επιτρέπουν την ενιαία εφαρμογή του, οι διατάξεις
αυτές θα υιοθετούνται αμετάβλητες στο ευρωπαϊκό
πρότυπο, το ευρωπαϊκό προ-πρότυπο ή την τεχνική
προδιαγραφή του τομέα των τηλεπικοινωνιών.
Μόνον όταν δεν υπάρχουν τέτοιες σαφείς διατάξεις
στο διεθνές πρότυπο, το σχέδιο διεθνούς προτύπου ή
τη διεθνή τεχνική προδιαγραφή των τηλεπικοινω
νιών, το ευρωπαϊκό πρότυπο, το ευρωπαϊκό προ
πρότυπο ή η τεχνική προδιαγραφή των τηλεπικοινω
νιών θα συντάσσεται έτσι ώστε να διευκρινίζεται, ή

όπου χρειάζεται, να συμπληρώνεται το διεθνές
πρότυπο, το σχέδιο διεθνούς προτύπου ή η διεθνής
τεχνική προδιαγραφή του τομέα των τηλεπικοινω
νιών, ενώ παράλληλα θα αποφεύγεται απόκλιση από
αυτή,

— οι παραπάνω οργανισμοί καλούνται επίσης να
καταρτίζουν τεχνικές προδιαγραφές που θα μπορούν
να αποτελέσουν τη βάση ευρωπαϊκών προτύπων ή
ευρωπαϊκών προ-προτύπων, ελλείψει, ή ως συμβολή
στη θέσπιση, αποδεδειγμένων διεθνών προτύπων για
την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων και τη
λειτουργική συμβατότητα των συστημάτων·

γ) μέτρα για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των προτύπων
και των λειτουργικών προδιαγραφών, συντονίζοντας
κυρίως τις δραστηριότητες των κρατών μελών όσον
αφορά :

— τον έλεγχο της συμβατότητας των προϊόντων και

υπηρεσιών προς τα πρότυπα και τις λειτουργικές
προδιαγραφές,

βάσει

εξειδικευμένων

προτύπων

δοκιμών,

— την πιστοποίηση της συμβατότητας προς τα πρότυπα
και τις λειτουργικές προδιαγραφές σύμφωνα με
κατάλληλα εναρμονισμένες διαδικασίες
δ) μέτρα για την προαγωγή της εφαρμογής προτύπων και
λειτουργικών προδιαγραφών, που σχετίζονται με την
τεχνολογία των πληροφοριών και με τις τηλεπικοινωνίες
στις δημόσιες συμβάσεις και στους τεχνικούς κανονι
σμούς.

Αριθ. L 36/33
ΑρSρο 3

1 . Οι συγκεκριμένοι στόχοι των προτεινόμενων μέτρων
περιγράφονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.
2.

Η παρούσα απόφαση καλύπτει :

— πρότυπα στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών,
όπως περιγράφονται στο άρθρο 5,
— λειτουργικές προδιαγραφές για τις ειδικές υπηρεσίες που
προσφέρουν τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για
την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ
συστημάτων τεχνολογίας και πληροφοριών.
3.

Η παρούσα απόφαση δεν καλύπτει :

— τις κοινές τεχνικές προδιαγραφές για τερματικό εξοπλι
σμό που συνδέεται με τα δημόσια τηλεπικοινωνιακά
δίκτυα, οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία 86/361 /
ΕΟΚ,

— τις προδιαγραφές για τον εξοπλισμό που αποτελεί οποιο
δήποτε μέρος των τηλεπικοινωνιακών δικτύων αυτών
καθαυτών.

ΑρSρο 4

Κατά τον προσδιορισμό των αναγκών σε θέματα
τυποποίησης και στην κατάρτιση του προγράμματος εργα
σιών για την τυποποίηση και την κατάρτιση λειτουργικών
προδιαγραφών, η Επιτροπή βασίζεται ιδίως σε πληροφορίες
που της κοινοποιούνται κατ' εφαρμογή της οδηγίας
83/ 189/EOK.

Η Επιτροπή, αφού συμβουλευτεί την επιτροπή που προβλέ
πεται στο άρθρο 7, αναθέτει τις τεχνικές εργασίες στους
αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς προτύπων ή ειδικευμέ
νους τεχνικούς φορείς (CΕΝ, CΕΝΕLΕC και CΕΡΤ) και ζητά,
εάν χρειάζεται, να εκπονήσουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά
πρότυπα ή λειτουργικές προδιαγραφές. Οι εντολές που θα
ανατεθούν στους οργανισμούς αυτούς θα υποβάλλονται
προς έγκριση στην επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 5 της
οδηγίας 83/ 189/EOK σύμφωνα με τις διαδικασίες της προα
ναφερθείσας οδηγίας. Δεν θα ανατεθεί καμιά εντολή που να
υπερκαλύπτει κάποια πλευρά των προγραμμάτων εργασίας
που έχουν αρχίσει ή θεσπιστεί σύμφωνα με την οδηγία
86/361 /ΕΟΚ.

ΑρSρο 5
1 . Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές που υφίστανται ως
προς τις ισχύουσες εθνικές διαδικασίες, τα κράτη μέλη
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε να γίνεται
μνεία :

— των ευρωπαϊκών προτύπων και των ευρωπαϊκών
προ-προτύπων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 στοι
χείο β),
— των διεθνών προτύπων, όταν αυτά είναι αποδεκτά από
τη χώρα στην οποία ανήκει η συμβαλλόμενη αρχή,
στις παραγγελίες κρατικών προμηθειών που αφορούν την
τεχνολογία των πληροφοριών έτσι ώστε τα πρότυπα αυτά
να αποτελέσουν τη βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών
και στοιχείων και για τη λειτουργική συμβατότητα των
συστημάτων.

Αριθ. L 36/34
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2. Για να εξασφαλίζεται η συμβατότητα στους τερματι
κούς σταθμούς, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία
μέτρα ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών να
χρησιμοποιούν λειτουργικές προδιαγραφές για τα μέσα
πρόσβασης στα δημόσια τηλεπικοινωνιακά τους δίκτυα,
όσον αφορά τις ειδικές υπηρεσίες με σκοπό την ανταλλαγή
πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ συστημάτων τεχνολο
γίας των πληροφοριών τα οποία χρησιμοποιούν επίσης τα
πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 .
3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θα λαμβά
νονται υπόψη οι έκτακτες περιστάσεις που περιγράφονται
παρακάτω, οι οποίες μπορεί να δικαιολογούν τη χρήση
προτύπων και προδιαγραφών άλλων από τις προβλεπόμενες
στην παρούσα απόφαση :

— η ανάγκη να υπάρχει λειτουργική συνέχεια στα υπάρ
χοντα συστήματα, αλλά μόνο ως στοιχείο σαφώς καθο
ρισμένων και διατυπωμένων στρατηγικών για μεταγενέ
στερη μετάβαση σε διεθνή ή ευρωπαϊκά πρότυπα ή
λειτουργικές προδιαγραφές,
— ο πραγματικά νεωτεριστικός χαρακτήρας ορισμένων
σχεδίων,
— η τεχνική ανεπάρκεια του προκείμενου προτύπου ή της
λειτουργικής προδιαγραφής όσον αφορά το σκοπό του,
εφόσον δεν παρέχει τα κατάλληλα μέσα για την ανταλ
λαγή πληροφοριών και στοιχείων και για τη λειτουργική
συμβατότητα των συστημάτων, ή εφόσον δεν
υφίστανται τα μέσα (συμπεριλαμβανομένων και των
δοκιμών) για την εξασφάλιση ικανοποιητικής πιστότη
τας ενός προϊόντος προς αυτό το πρότυπο ή τη λειτουρ
γική προδιαγραφή ή, στην περίπτωση των ευρωπαϊκών
προ-προτύπων, η έλλειψη της απαραίτητης για την εφαρ
μογή σταθερότητας. Τα άλλα κράτη μέλη θα είναι ελεύ
θερα να αποδείξουν στην επιτροπή του άρθρου 7 ότι ο

εξοπλισμός που είναι σύμφωνος με το πρότυπο αυτό έχει
χρησιμοποιηθεί με ικανοποιητικά αποτελέσματα και ότι,
συνεπώς η χρισημοποίηση αυτής της ρήτρας παρέκκλι
σης ήταν αδικαιολόγητη,
— όταν, μετά από προσεκτική έρευνα της αγοράς αποδει
χθεί ότι σοβαροί λόγοι που έχουν σχέση με τη συνάρ
τηση κόστους/ωφέλειας καθιστούν τη χρήση του προτύ
που ή της λειτουργικής προδιαγραφής ακατάλληλη. Θα
επιτρέπεται σε άλλα κράτη μέλη να αποδείξουν στην
Επιτροπή του άρθρου 7 ότι έχει χρησιμοποιηθεί ικανο
ποιητικά, σε κανονική εμπορική βάση, εξοπλισμός
σύμφωνος με τα πρότυπα αυτά και ότι, συνεπώς η
χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης παρέκκλισης ήταν
αδικαιολόγητη.

4. Επί πλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να
γίνεται μνεία, όπως προβλέπεται και στην παράγραφο 1 ,
άλλων διεθνών σχεδίων προτύπων.

5. Οι αντισυμβαλλόμενες αρχές που επικαλούνται την
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αιτιολογούν τη στάση
τους, ει δυνατόν στα αρχικά έγγραφα προσφορών που εκδί
δονται σε σχέση με την προμήθεια και οπωσδήποτε στα
εσωτερικά τους έγγραφα, και παρέχουν τις πληροφορίες
αυτές όταν τους ζητηθεί από τις προσφέρουσες εταιρείες ή
από την Επιτροπή του άρθρου 7, τηρώντας ωστόσο το εμπο
ρικό απόρρητο. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να κατατίθεν
ται απευθείας στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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διαμαρτυρίες για τη χρησιμοποίηση των παρεκκλίσεων της
παραγράφου 3.

6. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα εφαρμό
ζει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου σε όλα τα κοινοτικά
σχέδια και προγράμματα περιλαμβανομένων και των
παραγγελιών για κρατικές προμήθειες που χρηματοδοτούν
ται από τον προϋπολογισμό της Κοινότητας.
7. Οι αντισυμβαλλόμενες αρχές, εφόσον το θεωρούν
αναγκαίο, μπορούν να εφαρμόζουν άλλες προδιαγραφές για
συμβάσεις με αντικείμενο αξίας κατώτερης των 100 000
ΕCU, με την προϋπόθεση ότι οι αγορές αυτές δεν θα εμποδί
σουν τη χρησιμοποίηση των προτύπων που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 για κάθε σύμβαση, η αξία του
αντικείμενου της οποίας υπερβαίνει το προαναφερόμενο
αυτό ποσό. Η αναγκαιότητα αυτής της παρέκκλισης ή το
επίπεδο του ορίου που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο
θα αναθεωρηθούν μέσα σε τρία χρόνια από τη θέση της
απόφασης σε εφαρμογή.
'ΑρSρο 6

Κατά την επεξεργασία τεχνικών κανονισμών που αφορούν
το πεδίο που καλύπτει η παρούσα απόφαση, τα κράτη μέλη
κάνουν μνεία των προτύπων που αναφέρει το άρθρο 5,
εφόσον αυτά ανταποκρίνονται κατά τον ενδεδειγμένο
τρόπο στις τεχνικές προδιαγραφές που επιδιώκει να ορίσει ο
κανονισμός.
ΆρSρο 7

1 . Κατά την υλοποίηση των στόχων και τη διαχείριση
των δραστηριοτήτων που θεσπίζει η απόφαση, η Επιτροπή
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επικουρείται από συμβουλευ
τική επιτροπή, που ονομάζεται «Ομάδα Εργασίας Ανωτέ
ρων Υπαλλήλων για την Τυποποίηση στον τομέα της Τεχνο
λογίας των Πληροφοριών». Η επιτροπή αυτή αποτελείται
από αντιπροσώπους που ορίζουν τα κράτη μέλη, οι οποίοι
δικαιούνται να προσφεύγουν στη βοήθεια εμπειρογνωμό
νων ή συμβούλων, προεδρεύεται δε από αντιπροσώπους της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για θέματα τηλε
πικοινωνιών, αρμόδια είναι η Επιτροπή Ανωτέρων Υπαλλή
λων για τις Τηλεπικοινωνίες η οποία προβλέπεται στο
άρθρο 5 της οδηγίας 86/36 1 /EOK.

2. Η Επιτροπή συμβουλεύεται τη συμβουλευτική
επιτροπή όταν καθορίζει κοινοτικές προτεραιότητες
προσπαθεί να εφαρμόζει στην πράξη τα μέτρα που αναφέρει
το παράρτημα, ασχολείται με θέματα που αφορούν την
εξακρίβωση της πιστότητας προς τα πρότυπα, παρακολουθεί
την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 και καταγίνεται
με άλλα θέματα που αφορούν την τυποποίηση στον τομέα
της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών
ή σε τομείς άλλους που επικαλύπτουν εν μέρει τους προη
γούμενους. Η Επιτροπή συμβουλεύεται επίσης τη συμβου
λευτική επιτροπή σχετικά με την έκθεση που αναφέρει το
άρθρο 8.

3. Η Επιτροπή συντονίζει τις δραστηριότητες των εν
λόγω επιτροπών με την επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 5
της οδηγίας 83/ 189/EOK, ιδίως όταν υπάρχει πιθανή αλλη
λοεπικάλυψη κατά τη διατύπωση αιτήσεων προς ευρωπαϊ
κούς οργανισμούς τυποποίησης δυνάμει της παρούσας
απόφασης ή της οδηγίας εκείνης.
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4. Κάθε θέμα που αφορά την εκτέλεση της παρούσας
απόφασης μπορεί να υποβάλλεται στην επιτροπή έπειτα από
αίτηση του προέδρου ή ενός κράτους μέλους.

Αριθ. L 36/35

κανονισμούς, και ειδικότερα τις πρακτικές τους επιπτώσεις
όσον αφορά την πιστοποίηση.
ΑρSρο 9

5. Η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές
ετησίως.
6.

Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την εφαρμογή της οδηγίας
83/ 198/EOK και της οδηγίας 86/36 1 /EOK.
ΑρSρο 10

7. Τη γραμματεία της επιτροπής εξασφαλίζει η Επιτροπή
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή ένα έτος από την
ημερομηνία δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΑρSρο 8

ΑρSρο 11

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Η Επιτροπή καταρτίζει περιοδική έκθεση σχετικά με την
πορεία των ενεργειών για την τυποποίηση στον τομέα της
τεχνολογίας των πληροφοριών, την οποία απευθύνει κάθε

δύο χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή αναφέρεται στις εκτελεστικές
μεθοδεύσεις που έχουν υιοθετηθεί στην Κοινότητα, τα
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, την εφαρμογή τους
στις κρατικές προμήθειες και στους εθνικούς τεχνικούς

Βρυξέλλες 22 Δεκεμβρίου 1986.
Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
G. SΗΑW

Αριθ. L 36/36
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1.

Στόχοι

α) Συμβολή στην ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς της Κοινότητας στους τομείς των τεχνολογιών των
πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών.

6) Βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των κοινοτικών κατασκευαστών, μέσω της μεγαλύτερης
απορρόφησης στην αγορά της Κοινότητας, εξοπλισμών που κατασκευάζονται σύμφωνα με αναγνω
ρισμένα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

γ) Διευκόλυνση των ανταλλαγών πληροφοριών μέσα στην Κοινότητα με περιορισμό των εμποδίων που
δημιουργούνται από τις ασυμβατότητες οι οποίες προκύπτουν από την έλλειψη προτύπων ή από την
έλλειψη ακρίβειας στη διατύπωσή τους.

δ) Εξασφάλιση του ότι θα λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των χρήστων με την παροχή προς αυτούς
μεγαλύτερης ελευθερίας στη συναρμολόγηση των δικών τους συστημάτων, με βάση που θα τους
εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα και, κατά συνέπεια, καλύτερες επιδόσεις με μικρότερο κόστος.
ε) Προώθηση της εφαρμογής των προτύπων και των λειτουργικών προδιαγραφών στις κρατικές προμή
θειες.

2.

Περιγραφή των ενεργειών και των εργασιών που πρέπει να αναληφθούν

2.1 .

Εκπόνηση των προγραμμάτων εργασιών και καθορισμός των προτεραιοτήτων
Κατά την εκπόνηση των προγραμμάτων εργασιών και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων, λαμβάνον
ται υπόψη οι ανάγκες της Κοινότητας και οι οικονομικές επιπτώσεις των εργασιών αυτών με βάση τις
απόψεις των χρήστων, των κατασκευαστών και των διοικήσεων οργανισμών τηλεπικοινωνιών. Οι
εργασίες που πρέπει να γίνουν στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνουν κυρίως :

2.1.1 .

τη συλλογή λεπτομερών πληροφοριών με βάση τα εθνικά και διεθνή προγράμματα, την παρουσίαση
τους υπό μορφή που θα διευκολύνει τη συγκριτική ανάλυση και τη σύνταξη των συγκεφαλαιωτικών
εγγράφων που απαιτούνται για τις εργασίες της επιτροπής ·

2.1.2.

την κυκλοφορία των πληροφοριών αυτών, την εξέταση των αναγκών και τις διαβουλεύσεις με τους
ενδιαφερόμενους ■

2.1.3.

το συγχρονισμό των προγραμμάτων εργασίας με τις δραστηριότητες της διεθνούς τυποποίησης·

2.1.4.

τη διαχείριση των προγραμμάτων εργασιών·

2.1.5.

τη σύνταξη των εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών και τα πρακτικά αποτελέσματα της
εφαρμογής τους.

2.2.

Εκτέλεση των εργασιών τυποποίησης στον τομέα των τεχνολογιών των Jίληροφοριών

Η εκτέλεση των προγραμμάτων τυποποίησης απαιτεί την πραγματοποίηση μιας σειράς εργασιών που
θα ανατεθούν στη CΕΝ/CΕΝΕLΕC και τη CΕΡΤ και θα αντιστοιχούν στα διάφορα στάδια που απαι
τούνται προκειμένου να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των προτύπων.
Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν :
2.2.1 .

τη βελτίωση των διεθνών προτύπων με στόχο να εξαλειφθούν οι ασάφειες και οι εναλλακτικές επιλο
γές που αποδυναμώνουν τη λειτουργία ενός προτύπου το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται για να εξα
σφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων ·

2.2.2.

την κατάρτιση προκαταρκτικών προτύπων στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο δικαιολογείται από την
υπερβολική βραδύτητα της διεθνούς τυποποίησης ή των προτύπων που απαιτούνται σε κοινοτικά πλαί
σια, όταν δεν υπάρχει διεθνής τυποποίηση ■

2.2.3 .

τον καθορισμό των συνθηκών που απαιτούνται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η «υστηρή πιστότητα
προς ένα πρότυπο ·

2.2.4.

την κατάρτιση προτύπων δοκιμών ή προδιαγραφών δοκιμών που περιλαμβάνονται στα πρότυπα και
οργάνωση των διαδικασιών και των δομών που θα επιτρέπουν στα εργαστήρια δοκιμών να επαλη
θεύουν την πιστότητα προς τα πρότυπα, με κατάλληλα εναρμονισμένες βάσεις.
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2.3.

Αριθ. L 36/37

Ενέργειες που έχουν σχέση με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Οι εργασίες τυποποίησης που έχουν σχέση με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών περιλαμβάνουν στην
πραγματικότητα δύο ειδών δραστηριότητες:

— την κατάρτιση λειτουργικών προδιαγραφών που βασίζονται σε τυχόν υφιστάμενα διεθνή ή ευρω
παϊκά πρότυπα/προδιαγραφές, για τους τρόπους πρόσβασης σε δημόσια δίκτυα τηλεπικοινωνιών
όσον αφορά τις υπηρεσίες που προορίζονται ειδικά για την απαλλαγή πληροφοριών και στοιχείων
μεταξύ συστημάτων τεχνολογιών των πληροφοριών. Αυτές οι τεχνικές εργασίες ανήκουν στις δρα
στηριότητες εναρμόνισης που διεξάγονται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ανατίθενται στη
CΕΡΤ σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην οδηγία 86/361 /EOK,
— τις εργασίες που πρέπει να γίνουν στα πλαίσια του τομέα που είναι κοινός για τις τεχνολογίες των
πληροφοριών και τις τηλεπικοινωνίες και απαιτούν εντατική συνεργασία ανάμεσα στους αρμόδιους
τεχνικούς οργανισμούς (δηλαδή τους CΕΝ/CΕΝΕLΕC/CΕΡΤ). Οι εργασίες αυτές θα πρέπει να συμ
βάλουν στην επίτευξη σύγκλισης, προκειμένου τα πρότυπα και οι λειτουργικές προδιαγραφές να
μπορούν να εφαρμοστούν κατά εναρμονισμένο τρόπο σε όσο το δυνατόν περισσότερες εφαρμογές
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην οδηγία 83/ 189/EOK.
2.4.

Συμπληρωματικές ενέργειες

Το τμήμα αυτό του προγράμματος περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες :
2.4.1 .

εξειδικευμένες εργασίες μετρολογίας για τους τομείς:
— της προώθησης της εξέλιξης των εργαλείων για δοκιμές και επικύρωση των τεχνικών τυπικής περι
γραφής,
— της συγκρότησης βάσεων αναφοράς ιδιαίτερα στην περίπτωση των εφαρμογών που απαιτούν χρη
σιμοποίηση λειτουργικών προτύπων τα οποία προέρχονται από τη συνδυασμένη εφαρμογή πολλών
προτύπων ·

2.4.2.

προώθηση της κατάρτισης εγχειριδίων που δίνουν οδηγίες για την εφαρμογή των προτύπων από τον
τελικό χρήστη ·

2.4.3.

οργάνωση επιδείξεων σχετικά με τη διαλειτουργικότητα που επιτυγχάνεται με βάση το πρότυπο. Η
ενέργεια αυτή θα έχει κυρίως ως αντικείμενο να διατεθούν στα διάφορα επί μέρους σχέδια τα εργαλεία
των δοκιμών και της μετρολογίας που καθορίζονται στο σημείο 2.4.1 και να εξασφαλιστεί ο πειραματι
σμός με τα «πρότυπα υπό πειραματική επαλήθευση» ·

2.4.4.

προώθηση διακανονισμών που ξεπερνούν τα πλαίσια της βιομηχανικής τυποποίησης εξαρτώνται από
τη σύναψη συμφωνιών στα πλαίσια συγκεκριμένων επαγγελματικών κλάδων και συμβάλλουν στην
αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών (συναλλαγές ταξιδιωτικών γραφείων, ηλεκτρονικές τραπεζι
κές συναλλαγές εισαγωγή της πληροφορικής στον τομέα των τελωνειακών εγγράφων, μηχανοργάνωση
βιομηχανικής παραγωγής μηχανοργάνωση γραφείου, μικρο-υπολογιστές κλπ.) ·

2.4.5.

μελέτες και ειδικά προγράμματα στον τομέα της τυποποίησης των τεχνολογιών των πληροφοριών.

3.

Ενέργειες που αναφέρονται στην εφαρμογή των προτύπων στις κρατικές προμήθειες
Καθορισμός των πιο αποτελεσματικών μεθόδων ταχείας εφαρμογής των προτύπων και των τεχνικών
προδιαγραφών στα πλαίσια της παρούσας απόφασης ενώ θα εξασφαλίζεται η κατάλληλη σύνδεση με
τις δραστηριότητες που προβλέπονται στην οδηγία 77/62/EOK. (1)

(·) ΕΕ αριθ. L 13 της 15. 1 . 1977, σ. 1 .
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ΚΑΤ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Ιανουαρίου 1987
για τα νεαρά αρσενικά βοοειδή βάρους ίσου ή κατώτερου των 300 χιλιογράμμων που προορί
ζονται για πάχυνση, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1987
(87/96/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη διάρκεια του έτους θα πρέπει συνεπώς να είναι περίπου
15 456 000 κεφάλια.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3768/85 (2), και ιδίως το
άρθρο 13,
την πρόταση της Επιτροπής,
ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Εισαγωγή

Το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
805/68 προβλέπει ότι κάθε έτος, πριν από την 1η Δεκεμ
βρίου, το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής,
εκδίδει, με ειδική πλειοψηφία, έναν κατ' εκτίμηση υπολο
γισμό των νεαρών αρσενικών βοοειδών που θα μπορούσαν
να εισαχθούν υπό το καθεστώς που προβλέπεται από το εν
λόγω άρθρο. Ο υπολογισμός αυτός λαμβάνει υπόψη,
αφενός, τα προβλεπόμενα διαθέσιμα νεαρά βοοειδή εντός
τη Κοινότητας, τα οποία προορίζονται για πάχυνση, και,
αφετέρου, τις ανάγκες των κοινοτικών εκτροφέων. Επί
πλέον, σύμφωνα με το άρθρο του 31 , ο προαναφερόμενος
κανονισμός πρέπει να εφαρμοσθεί κατά τρόπο που να
ληφθούν υπόψη, παράλληλα και με τον κατάλληλο τρόπο,
οι στόχοι που προβλέπονται στα άρθρα 39 και 110 της
συνθήκης,
I

Κοινοτικά διαθέσιμα σε νεαρά βοοειδή

Ο παρών υπολογισμός αφορά την περίοδο από 1ης Ιανουα
ρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1987. Καταρτίστηκε βάσει των
στοιχείων που διαθέτει η Επιτροπή και σε συνάρτηση με
την προβλεπόμενη για το 1987 εξέλιξη των διαθέσιμων και
των αναγκών σε νεαρά αρσενικά βοοειδή, που προορίζονται
για πάχυνση εντός της Κοινότητας.
Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των θηλυκών ζώων αναπα
ραγωγής (αγελάδες και δαμάλεις) που προβλέπεται για το
1987 (περίπου 38 640 000 κεφάλια), αναμένονται γεννήσεις
μόσχων, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, της τάξεως των
30 912 000 κεφαλιών. Η παραγωγή αρσενικών μόσχων κατά

(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
(2) ΕΕ αριθ. L 362 της 31 . 12. 1985, σ. 8.

II

Κοινοτικές ανάγκες
Ο προβλεπόμενος για το 1987 αριθμός αρσενικών μόσχων
που θα σφαγούν, βάσει των στοιχείων που έχουν συλλεγεί
στα κράτη μέλη, θα πρέπει να τοποθετηθεί περίπου στα
4 080 000 κεφάλια.
Ο αριθμός των αρσενικών ζώων που προορίζονται για
σφαγή, όπως ταυρίδια και ταύροι παχυθέντες, ως και των
ταύρων που προορίζονται για αναπαραγωγή, θα πρέπει να
τοποθετηθεί περίπου στα 1 1 540 000 κεφάλια. Λαμβάνοντας
υπόψη τις παρασχεθείσες ενδείξεις από τα κράτη μέλη και
τις ανωτέρω προβλέψεις, πρέπει να προβλεφθεί ότι το 1987
οι ανάγκες των κοινοτικών εκτροφέων σε νεαρά αρσενικά
βοοειδή για πάχυνση θα ανέλθουν σε 1 1 540 000 κεφάλια.
Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι οι συνολικές ανάγκες της
Κοινότητας σε αρσενικούς μόσχους θα ανέλθουν το 1987 σε
15 620 000 κεφάλια.
Οι ανάγκες αυτές θα μπορέσουν να καλυφθούν μόνον εν

μέρει από τα κοινοτικά διαθέσιμα αυτών των ζώων, που θα
ανέλθουν περίπου σε 15 456 000 κεφάλια.
Το προβλεπόμενο κοινοτικό έλλειμμα για το 1987 σε αρσε

νικούς μόσχους για πάχυνση μπορεί να εκτιμηθεί περίπου
σε 164 000 κεφάλια.

Συμπέρασμα
Ωστόσο, λόγω της ανάγκης να ληφθούν υπόψη κατά την

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, παράλληλα
και με τον κατάλληλο τρόπο, οι στόχοι που προβλέπονται
στα άρθρα 39 και 110 της συνθήκης, και λαμβάνοντας ιδίως
υπόψη τη σημασία των εν λόγω εισαγωγών για τις εμπορι
κές σχέσεις της Κοινότητας και των προμηθευτριών τρίτων
χωρών, ο κατ' εκτίμηση υπολογισμός για τα νεαρά αρσε
νικά βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση και μπορούν
να εισαχθούν το 1987 υπό το καθεστώς που προβλέπεται
στο άρθρο 13 του προαναφερόμενου κανονισμού, ορίζεται
σε 168 000 κεφάλια.

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 1987.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. ΤΙΝDΕΜΑΝS
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ΚΑT ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Ιανουαρίου 1987

για το βόειο κρέας που προορίζεται για τη μεταποιητική βιομηχανία, για την περίοδο από
1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1987
(87/97/EOK) ,
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

I

Διαθέσιμα σε κρέας για μεταποίηση

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3768/85 (2), και ιδίως το άρθρο
14 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑT ' ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Εισαγωγή

Το άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
805/68 προβλέπει ότι κάθε χρόνο, πριν από την 1η Δεκεμ
βρίου, το Συμβούλιο καταρτίζει έναν κατ' εκτίμηση υπολο
γισμό των κρεάτων που είναι δυνατόν να εισαχθούν υπό το
καθεστώς που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

Ο παρών υπολογισμός καλύπτει την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1987. Καρτίστηκε βάσει
των στοιχείων τα οποία διαθέτει η Επιτροπή και σε σχέση
με τις προβλέψεις που είναι δυνατόν να σχηματίσει κανείς
επί του παρόντος. Προκύπτει από την εκτίμηση, αφενός, των
αναγκών της βιομηχανίας και, αφετέρου, των διαθέσιμων
της Κοινότητας σε κρέας ποιότητας και εμφάνισης που
είναι κατάλληλες για βιομηχανική χρήση, το οποίο αποκα
λείται στο εξής «κρέας για μεταποίηση».
Οι ανάγκες της βιομηχανίας σε κρέας για μεταποίηση εκτι
μήθηκαν βάσει των ποσοτήτων νωπών ή κατεψυγμένων
κρεάτων που χρησιμοποιούνται ετησίως.

Τα διαθέσιμα της Κοινότητας σε κρέας για μεταποίηση
εκτιμήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες νωπών
κρεάτων, που χρησιμοποιούνται συνήθως για το σκοπό
αυτό.

Για την έκδοση του παρόντος κατ' εκτίμηση υπολογισμού,
το Συμβούλιο έλαβε υπόψη το γεγονός ότι ο κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 805/68, σύμφωνα με το άρθρο 31 , πρέπει να
εφαρμόζεται έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη, παράλληλα
και κατά τον κατάλληλο τρόπο, οι στόχοι που προβλέ
πονται στα άρθρα 39 και 110 της συνθήκης.
(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
(2) ΕΕ αριθ. L 362 της 31 . 12. 1985, σ. 8.

Σύμφωνα με τα παρασχεθέντα στην Επιτροπή στοιχεία από
τα κράτη μέλη τον Σεπτέμβριο 1986, τα διαθέσιμα της
Κοινότητας για το 1987 σε εγχώριο νωπό κρέας για μετα
ποίηση μπορούν να εκτιμηθούν σε 1 071 000 τόνους, εκφρα
ζόμενους σε μη αποστεωμένο κρέας.
Μπορεί επίσης να εκτιμηθεί ότι, κατά το τέλος του 1986, θα
υπάρχει στην Κοινότητα ένα δημόσιο απόθεμα κρέατος από
αγορές της παρέμβασης. Η ποσότητα των αποθεμάτων
αυτών, που είναι κατάλληλα για μεταποίηση, μπορεί να
εκτιμηθεί σε 266 000 τόνους, εκφραζόμενους σε μη αποστε
ωμένο κρέας.
Εξάλλου, εκτιμάται ότι, στο τέλος του 1986, θα υπάρχει
απόθεμα κρέατος σε αποθήκες με ψυκτικούς θαλάμους,
προερχόμενο από τη χορήγηση ενίσχυσης στην ιδιωτική
αποθεματοποίηση για τα ολόκληρα σφάγια, ημισφάγια,
εμπρόσθια και οπίσθια τεταρτημόρια χονδρών βοοειδών. Η
ποσότητα αυτών των αποθεμάτων, που θα είναι κατάλληλα
για μεταποίηση, μπορεί να εκτιμηθεί σε 12 000 τόνους,
εκφραζόμενους σε μη αποστεωμένο κρέας.

Από 1ης Ιανουαρίου 1987, η Κοινότητα άνοιξε δασμολογική
ποσόστωση 50 000 τόνων κατεψυγμένου κρέατος, που αντι
στοιχεί σε 65 000 τόνους μη αποστεωμένου κρέατος.
Η εμπειρία καταδεικνύει ότι 7 000 τόνοι μη αποστεωμένου
κατεψυγμένου κρέατος θα εισαχθούν το 1986 υπό το καθε
στώς της ποσόστωσης αυτής, με προορισμό τη μεταποίηση.
Για το 1987, η ποσότητα κρέατος παραγωγής Μποτσουάνας,
Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης και Ζιμπάμπουε,
που μπορεί να εισαχθεί στην Κοινότητα και ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της μεταποιητικής βιομηχανίας, μπορεί να εκτι
μηθεί σε 8 000 τόνους μη αποστεωμένου κρέατος.
Για το 1987, τα συνολικά διαθέσιμα που προορίζονται για
μεταποίηση θα είναι συνεπώς τα εξής :
(τόνοι)

— νωπά κρέατα :
1 071 000
— κατεψυγμένα κρέατα από αγορές της παρέμ
βασης :
266 000
— κατεψυγμένα κρέατα που έχουν αποθεματο
ποιηθεί με το καθεστώς ενίσχυσης στην ιδιω
τική αποθεματοποίηση :
12 000
— κατεψυγμένα κρέατα στα πλαίσια της ποσό
στωσης της ΓΣΔΕ :
7 000
— κατεψυγμένα κρέατα που εισάγονται υπό το
καθεστώς της σύμβασης ΑΚΕ :
8 000
Σύνολο

1 364 000

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Ανάγκες των βιομηχανιών σε κρέας για μεταποίηση
Σύμφωνα με τα παρασχεθέντα στην Επιτροπή στοιχεία από
τα κράτη μέλη τον Σεπτέμβριο 1986, οι ανάγκες της Κοινό
τητας σε κρέας για μεταποίηση για το 1987 μπορούν να
εκτιμηθούν σε 1 279 000 τόνους κρέατος, εκφραζόμενους σε
μη αποστεωμένο κρέας.
Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τις ανάγκες για την παρα
σκευή κονσερβών, που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγρα
φος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68. Η
τελευταία αυτή ποσότητα υπολογίζεται σε 188 000 τόνους.
Συμπεράσματα

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα διαθέσιμα της Κοινότη
τας σε κρέας για μεταποίηση θα υπερβούν, το 1987, τις
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τρίτων χωρών, ο κατ' εκτίμηση υπολογισμός για τα κρέατα
που προορίζονται για τη μεταποιητική βιομηχανία και που
μπορούν να εισαχθούν το 1987, υπό το καθεστώς που
προβλέπεται στο άρθρο 14 του προαναφερόμενου κανονι
σμού, ορίζεται σε 15 000 τόνους.
Αποφασίζεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος
1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/65, να κατανεμηθεί αυτή
η ποσότητα έτσι ώστε :
— 10 000 τόνοι κρέατος που προορίζεται για την παρα
σκευή κονσερβών, που δεν περιέχουν άλλα χαρακτηρι

στικά συστατικά εκτός από βόειο κρέας και πηκτή, να
μπορούν να τύχουν ολικής αναστολής της εισφοράς και
— 5 000 τόνοι κρέατος που προορίζεται για τη μεταποιη
τική βιομηχανία, για την παρασκευή άλλων προϊόντων
εκτός από τις κονσέρβες που αναφέρονται στην πρώτη
περίπτωση, να μπορούν να τύχουν ολικής ή μερικής
αναστολής της εισφοράς.

βιομηχανικές ανάγκες.

Ωστόσο, λόγω της ανάγκης να ληφθούν υπόψη κατά την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, παράλληλα
και με τον κατάλληλο τρόπο, οι στόχοι που προβλέπονται
στα άρθρα 39 και 110 της συνθήκης, και λαμβάνοντας ιδίως
υπόψη τη σημασία των εν λόγω εισαγωγών για τις εμπορι
κές σχέσεις μεταξύ της Κοινότητας και των προμηθευτριών

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 1987.
Γ\α το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. ΤΙΝDΕΜΑΝS

