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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1598/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 9ης Ιουνίου 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), όπως τροπο
ποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 910/87 (4), 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 Ιουνίου 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 εισαγώγή 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 (5) και όλους
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
(')
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
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 .
88 της 31 . 3 . 1987, σ. 42.
17 της 20. 1 . 1987, σ. 1 .

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 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.

'Αρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιουνίου 1987.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς óλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 1987.
Γia την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(ΕCU/τόνο)
Κλάση
του κοινού

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 16)

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
Αλευρα σίτου ή σμιγού
Αλευρα σικάλεως
Πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου
σκληρού
Πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου
μαλακού

19,24
55,79
47,79
46,08
103,68

Τρίτες χώρες '

201,06
253,13 (')(5)
176,16 (6)
196,09
154,97

7,41
46,08
46,08

179,46 (2) 0) (8)
137,51
147,45 (4)

32,13
Ο
46,08
42,63
82,60

187,86 (4) (8)
Ο
53,62 (5)
296,44
261,54

100,31

406,18

Il
43,08

317,19

(') Για τον σκληρό σίτο, καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 ΕCU ανά τόνο.
(:) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και τoυ Ειρηνικού ή των υπερπόντιων χωρών και εδαφών και εισαγόμενα στα γαλλικά υπερ
πόντια διαμερίσματα.
(3) 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.
(6) Η εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επιτροπής.
(7) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στη διάκριση 10.07 Δ I του κοινού δασμολογίου (τριτικάλ), εισπράττεται
η εισφορά που εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(8) 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.

Αριθ. L 149/3
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1599/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιουνίου 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 (2), και ιδίως το άρθρο
15 παράγραφος 6,

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), όπως τροπο
ποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 910/87 (4), και
ιδίως το 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 (5) 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
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 Ιουνίου 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,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιουνίου 1987.

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

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
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 .
88 της 31 . 3. 1987, σ. 42.
173 της 1 . 7. 1986, σ. 4.
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Αριθ. L 149/4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 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
(ΕCU/τόνο)
Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

6

7

8

9

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

10.07 Δ

Λοιπά

0

0

0

0

11.01 Α

Αλευρα σίτου ή σμιγού

0

0

0

0

Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

δασμολογίου
10.01 Β I
10.01 Β 11
10.02
10.03
10.04

10.05 Β
10.07 Α
10.07 Β

10.07 Γ II

'

Β. Βυνη
(ΕCU/τόνο)
Κλάση
του κοινού

Τρέχων

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

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1600/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιουνίου 1987

περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή τοματών καταγωγής
Μαρόκου
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. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1351 /86 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

ότι, για τα εν λόγω προϊόντα καταγωγής Μαρόκου δεν
υπήρχαν τιμές για έξι συνεχείς εργάσιμες ημέρες· ότι,
επομένως, πληρούνται οι όροι για την κατάργηση της εξισω
τικής εισφοράς κατά την εισαγωγή τοματών καταγωγής
Μαρόκου που προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

' Αρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1411 /87 καταργείται.

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1411 /87 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1525/87 (4), καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την εισα
γωγή τοματών καταγωγής Μαρόκου ·

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιουνίου 1987 .

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

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ
Ο ΕΕ
(3) 1 ΕΕ
(4) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

118
119
135
142

της
της
της
της

20. 5 . 1972, σ. 1 .
8. 5. 1986, σ. 46.
23 . 5 . 1987 , σ. 12.
2. 6. 1987, σ. 33.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1601/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιουνίου 1987

περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή τοματών καταγωγής
Πολωνίας
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. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1351 /86 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

ότι, για τα εν λόγω προϊόντα καταγωγής Πολωνίας δεν
υπήρχαν τιμές για έξι συνεχείς εργάσιμες ημέρες· ότι,
επομένως, πληρούνται οι όροι για την κατάργηση της εξισω
τικής εισφοράς κατά την εισαγωγή τοματών καταγωγής
Πολωνίας που προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1486/87 καταργείται.

Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1486/87 της Επιτροπής (3)
καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την εισαγωγή τοματών
καταγωγής Πολωνίας·

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιουνίου 1987.

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

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5 . 1972, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 119 της 8. 5. 1986, σ. 46.
(3) ΕΕ αριθ. L 138 της 28. 5. 1987, σ. 93.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1602/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιουνίου 1987

περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για την 52α τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1659/86
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. 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
19 παράγραφος 4 εδάφιο πρώτο στοιχείο β),

ιδίως, η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς
της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά·
ότι, μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπι
σθούν για την 52α τμηματική δημοπρασία οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1 ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Ζάχαρης
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1659/86 της
Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1986 περί διαρκούς δημοπρασίας
για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστροφών
κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1002/87 (4), διοργανώνο- ;
νται τμηματικές δημοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης
αυτής ·

ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1659/86, καθορίζεται ένα μέγιστο
ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για
την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη,

Άρθρο 1

Για την 52α τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης, που
πραγματοποιείται δυνάμει του τροποποιημένου κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1659/86, το μέγιστο ποσό της επιστροφής κατά
την εξαγωγή καθορίζεται σε 46,500 ΕCU ανά 100 χιλιό
γραμμα.

'Αρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιουνίου 1987.

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

<

Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(>) ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.

0 ΕΕ αριθ. L 25 της 28. 1 . 1987, σ. Ι .'
(3) ΕΕ αριθ. L 145 της 30. 5. 1986, σ. 29.
(4) ΕΕ αριθ. L 94 της 8. 4. 1987, σ. 16.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1603/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιουνίου 1987

περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για την έκτη τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1092/87
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. 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
19 παράγραφος 4 εδάφιο πρώτο στοιχείο β),

ιδίως, η κατάσταση και η προβλεπομένη εξέλιξη της αγοράς
της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά·
ότι, μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπι
σθούν για την έκτη τμηματική δημοπρασία οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1 ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1092/87 της '
Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1987 περί διαρκούς δημοπρα
σίας για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των
επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3), διοργα
νώνονται τμηματικές δημοπρασίες για την εξαγωγή της
ζάχαρης αυτής ·
ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1092/87 καθορίζεται ένα μέγιστο
ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για
την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη,

Άρθρο 1

Για την έκτη τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης, που
πραγματοποιείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1092/87, το μέγιστο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή
καθορίζεται σε 47,044 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιουνίου 1987.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς óλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε

κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. L 25 της 28 . 1 . 1987, σ. 1 .
Ο ΕΕ αριθ. L 106 της 22. 4. 1987, σ. 9.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1604/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ής Ιουνίου 1987

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

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
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,
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. 1553/87 (4)·

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,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιουνίου 1987.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(')
Ο
ο
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177 της 1 .
25 της 28.
173 της 1 .
144 της 4.

7.
1.
7.
6.

1981 ,
1987,
1986,
1987,

σ:
σ.
σ.
σ.

4.
1.
91 .
26.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 1987 περí καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(ECU/100 χγρ)

Κλάση
Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

δασμολογίου
17.01

Ποσό

εισφοράς

Σάκχαρις τεύτλων και καλαμοσακχάρου εις στερεάν κατάστασιν :

Α. Σάκχαρις λευκή. Σάκχαρις αρωματισμένη ή μετά προσθήκης χρω
στικών ουσιών
•

Β. Σάκχαρις ακατέργαστος

. 52,53
44,25 (')

(') 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.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1605/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιουνίου 1987

περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της
ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
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. 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
19 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α),

άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
766/68 ■ ότι ή ζάχαρη candi ορίσθηκε στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 394/70 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 1970
περί των λεπτομερειών εφαρμογής της χορηγήσεως των
επιστροφών κατά την εξαγωγή ζάχαρης (6), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1467/77 (7) · ότι το
ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται κατ' αυτό τον
τρόπο, όσον αφορά την αρωματισμένη ή μετά προσθήκης
χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρμοσθεί στην
περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθορισθεί ως εκ
τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητος αυτής ·

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δυνατόν να καταστήσουν αναγκαία
τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τη ζάχαρη ανάλογα
με τον προορισμό ·

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
ότι, σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται
να καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως ·

Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 , η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς αγοράς
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 υπό α) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών των προϊ
όντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται να καλυφθεί με
μία επιστροφή κατά την εξαγωγή ·
ότι, κατά τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 766/68 του Συμβου
λίου της 18ης Ιουνίου 1968 περί θεσπίσεως των γενικών
κανόνων για τη χορήγηση των επιστροφών κατά την
εξαγωγή ζάχαρης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1489/76 (4), οι επιστροφές για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, μη μετου
σιωμένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, καθορίζον
ται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής
αγοράς και της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα
κοστολογικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 του εν
λόγω κανονισμού ■ ότι κατά το άρθρο αυτό πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομέ
νων εξαγωγών ·

ότι για την ακατέργαστη ζάχαρη η επιστροφή καθορίζεται
για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο ■ ότι αυτή ορίζεται
στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 431 /68 του
Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 1968 που καθορίζει τον αντι
προσωπευτικό ποιοτικό τύπο για την ακατέργαστη ζάχαρη
και τον τόπο διελεύσεως στα σύνορα της Κοινότητος για
τον υπολογισμό των τιμών στον τομέα της ζάχαρης (5) · ότι
η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύμφωνα με το
(·)
(2>
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
25 της 28. 1 . 1987, σ. 1 .
143 της 25 . 6. 1968, σ. 6.
167 της 26. 6. 1976, σ. 13.
89 της 10. 4. 1968, σ. 3 .

ότι για να δυνηθεί 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 (8),

— 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 η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδομάδες ■
ότι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάμεση χρονική
περίοδο ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης, και στη
διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής των
ποσών που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού ■
(6) ΕΕ αριθ. L 50 της 4. 3 . 1970, σ. 1 .
(7) ΕΕ αριθ. L 162 της 1 . 7. 1977, σ. 6.
(8) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
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ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Ζάχαρης,

σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 σε φυσική κατάσταση και μη
μετουσιωμένα καθορίζονται στα ποσά που περιλαμβάνον
ται στο παράρτημα.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονι

0 παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Ιουνίου 1987.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 1987 .

Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 1987 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή
της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
(σε ECU)

Ποσό επιστροφής

,

Κλάση
του κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

δασμολογίου

17.01

ανά 100 χγρ

ανά 1 % περιεκτι
κότητος εις σακχαρόζην
ανά 100 χγρ του
εν λόγω προϊόντος

Σάκχαρις τεύτλων και καλαμοσάκχαρον, εις στερεάν κατάστασιν :

Α. Σάκχαρις λευκή. Σάκχαρις αρωματισμένη ή μετά προσθήκης χρωστικών
ουσιών :

(I) Σάκχαρις λευκή :
(α) Σάκχαρις candi
(β) Έτερα

45,04
44,48

(II) Σάκχαρα αρωματισμένα ή μετά προσθήκης χρωστικών ουσιών

0,4504

Β. Σάκχαρις ακατέργαστος :
II. Έτερα :
(α) Σάκχαρις candi
(6) Σάκχαρις με προσθήκη αντισυσσωματικών
(γ) ακατέργαστα σάκχαρα σε άμεση συσκευασία που δεν υπερβαίνει 5
χγρ καθαρού βάρους του προϊόντος
(δ) Άλλα σάκχαρα ακατέργαστα

41,43 (')
0,4504

39,30 (')
(2)

(') Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγομένης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά 92 %, το ποσό της εισφο
ράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 766/68.
(J) Καθορισμός που αναστέλλεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 (ΕΕ αριθ. L 255 της 26. 9. 1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3251 /85 (ΕΕ αριθ. L 309 της 21 . 11 . 1985, σ. 14).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1606/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Ιουνίου 1987

περί καθορισμού του ποσού της μεταβλητής πριμοδοτήσεως κατά τη σφαγή των προβατοει
δών για τη Μεγάλη Βρετανία και των ποσών προς είσπραξη για τα προϊόντα που εξάγονται
από την περιοχή 5
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. 1837/80 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1980 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των κρεάτων προβατοειδών και αιγοειδών ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
794/87 Ο,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1633/84 της Επιτροπής της 8ης
Ιουνίου 1984 περί των τρόπων εφαρμογής της μεταβλητής
πριμοδοτήσεως κατά τη σφαγή των προβατοειδών και περί
καταργήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2661 /80 (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1860/86 (4), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το
άρθρο 4 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το μόνο κράτος μέλος που
καταβάλλει τη · μεταβλητή πριμοδότηση κατά τη σφαγή,
στην περιοχή 5, κατά την έννοια του άρθου 3 παράγραφος 5
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80 · ότι είναι λοιπόν
αναγκαίο να καθορίζεται από την Επιτροπή το επίπεδο
καθώς και το ποσό που εισπράττεται επί των προϊόντων

που εξάγονται από την εν λόγω περιοχή για την εβδομάδα
που αρχίζει στις 18 Μαΐου 1987 ·
ότι, κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1633/84, το ποσό της μεταβλητής πριμοδοτήσεως κατά

τη σφαγή πρέπει να καθορίζεται κάθε εβδομάδα από την
Επιτροπή ·

ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1837/80 και στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 , 3 και 4 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1633/84, απορρέει ότι η μεταβλητή πριμο
δότηση κατά τη σφαγή για τα προβατοειδή, τα οποία έχουν
δηλωθεί δυνάμενα να τύχουν αυτής στο Ηνωμένο Βασίλειο,
καθώς επίσης και τα ποσά προς είσπραξη για τα προϊόντα
που εξάγονται από την περιοχή 5 του εν λόγω κράτους
μέλους, στη διάρκεια της εβδομάδας που αρχίζει στις 18
Μαΐου 1987, πρέπει να είναι σύμφωνα με εκείνα που καθο
ρίζονται στο παράρτημα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

' Αρθρο 1

Για τα προβατοειδή ή τα κρέατα προβατοειδών που έχουν
δηλωθεί στη Μεγάλη Βρετανία, στην περιοχή 5, κατά την
έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1837/80, ως δυνάμενα να τύχουν της μεταβλητής
πριμοδοτήσεως κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που αρχί
ζει στις 18 Μαΐου 1987, το ποσό της πριμοδοτήσεως καθορί
ζεται σε 0,000 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα βάρους, κατ' εκτί
μηση ή πραγματικού, του σφαγίου του υποστάντος την
κατάλληλη προετοιμασία, στα όρια βάρους που έχουν καθο
ρισθεί στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1633/84.
' Αρθρο 2

Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α)
και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1837/80, τα οποία έχουν
εξαχθεί από το έδαφος της περιοχής 5 κατά τη διάρκεια της
εβδομάδας που αρχίζει στις 18 Μαΐου 1987, τα προς
είσπραξη ποσά ισούνται με εκείνα που καθορίζονται στο
παράρτημα.

'Αρθρο 3

ότι, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1633/84, το ποσό προς είσπραξη για τα προϊόντα που
εξάγονται από την περιοχή 5 πρέπει να καθορίζεται κάθε
εβδομάδα για καθένα από αυτά τα κράτη μέλη από την
Επιτροπή ·

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από τις 18 Μαΐου 1987.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

A ντιπρόεδρος

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

183 της 16. 7 . 1980, σ. 1 .
79 της 21 . 3 . 1987, ο. 3.
154 της 9. 6. 1984, σ. 27 .
161 της 17. 6. 1986, σ. 25 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

περί καθορισμού του ποσού προς είσπραξη για τα προϊόντα ποu εξάγονται από την περιοχή 5 στη διάρκεια
της εβδομάδας που αρχίζει στις 18ης Μαΐου 1987
(ECU/100 kg)

I

Ποσά

Κλάση
του κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

δασμολογίου

01.04 Β

Ζων βάρος

Ζων βάρος

Ζων βάρος

0,000

0,000

0,000

Καθαρό βάρος

Καθαρό βάρος

Καθαρό βάρος

1 . Ολόκληρα σφάγια ή ημιμόρια σφαγίων

0,000

0,000

0,000

2. Εμπρόσθιο ή ημιμόρια εμπροσθίου

0,000

3. Παϊδάκια ή/και σέλλα (selle) ή ημιμόρια παϊ
δακίων ή/και ημιμόρια σέλλας (selle)

0,000

4. Κυλότο ή ημιμόρια κυλότου

0,000

5. Έτερα :
αα) Τεμάχια μη αποστεωμένα
66) Τεμάχια αποστεωμένα

0,000

Προδατοειδή, αιγοειδή, ζώντα, έτερα των ανα
παραγωγικών καθαράς φυλής

\
02.01 Α IV α)

l

02.01 Α IV 6)

\

Κρέατα προβατοειδών και αιγοειδών νωπά ή
διατετηρημένα δι' απλής ψύξεως :

ex 16.02 Β III 6) 2 αα) 11 )

0,000

Κρέατα προβατοειδών και αιγοειδών, κατεψυγ
μένα :
1 . Ολόκληρα σφάγια ή ημιμόρια σφαγίων

0,000

2. Εμπρόσθιο ή ημιμόρια εμπροσθίου

0,000

3 . Παϊδάκια και/ή σέλλα (selle) ή ημιμόρια παϊ
δακίων και/ή ημιμόρια σέλλας (selle)

0,000

4. Κυλότο ή ημιμόρια κυλότου

0,000

5 . Έτερα :
αα) Τεμάχια μη αποστεωμένα
66) Τεμάχια αποστεωμένα
02.06 Γ II α)

Α. Προϊόντα που μπορούν Β. Προϊόντα αναφερόμενα Γ. Προϊόντα αναφερόμενα
να αποτελέσουν αντι
στο άρθρο 4 παράγρα
στο άρθρο 4 παράγρα
φος 4 πρώτο εδάφιο,
κείμενο της πριμοδοτή
φος 4 πρώτο εδάφιο,
δεύτερη, τρίτη και
σεως που αναφέρεται
πρώτη περίπτωση
τέταρτη περίπτωση
στο άρθρο 9 του ·
του κανονισμού (ΕΟΚ)
του κανονισμού
κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1633/84 (')
αριθ. 1837/80
(ΕΟΚ) αριθ. 1633/84 (1)

||

||

\\\

\

0,000

0,000

l

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, ηλατισμένα
ή εν άλμη, απεξηραμμένα ή καπνιστά :
1 . Μη αποστεωμένα

0,000

2. Αποστεωμένα

0,000

l

Έτερα παρασκευάσματα και κονσέρβαι κρεά
των ή σφαγίων προβατοειδών ή αιγοειδών, μη
εψημένων. Μίγματα κρέατος ή σφαγίων εψημέ
νων και κρέατος ή σφαγίων μη εψημένων :
— Μη αποστεωμένα
— Αποστεωμένα

0,000
0,000

\

(') Η αποδοχή στο να επωφεληθούν αυτών των μειωμένων ποσών εξαρτάται από την τήρηση των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1633/84.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΛIAKANONIΣMOΣ

υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του
Διεθνούς Συμβουλίου για την εξερεύνηση των θαλασσών
Α. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας

International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
Mr. Parrish,

General Secretary
P3ΐ36§3<1ε 2-4
DK- 1261 Cοpenhagen
Danmark

Κύριε,

Θα ήθελα να προτείνω τις παρακάτω ρυθμίσεις που θα χρησιμεύσουν ως βάση για τη συνεργασία
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Διεθνούς Συμβουλίου για την εξερεύνηση
των θαλασσών.

1 . Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα που αντιπροσωπεύεται από την Επιτροπή η οποία στο εξής
καλείται «η Επιτροπή», έχει το δικαίωμα να ζητά από το Διεθνές Συμβούλιο για την εξερεύνηση
των θαλασσών, το οποίο στο εξής καλείται «το Συμβούλιο», επιστημονικές συμβουλές για τη δια
χείριση των αλιευτικών πόρων και για σχετικά θέματα, τις οποίες θα της παρέχει το Συμβούλιο
στο μέτρο του δυνατού.

2. Έχοντας υπόψη τις ευθύνες της Επιτροπής στη διαχείριση της αλιείας, το Συμβούλιο συμφωνεί να
παρέχει στην Επιτροπή όλες τις σχετικές εκθέσεις των ομάδων εργασίας του που αφορούν την
εκτίμηση των αποθεμάτων και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του για τη διαχείριση των αλιευ
μάτων. Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα διαβιβάζει όλες τις σχετικές επιστημονικές εκθέσεις
στο Συμβούλιο.

3. Μεταξύ του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα διεξάγονται τακτικά διαβουλεύσεις για τους τρό
πους με τους οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί και να επεκταθεί η συνεργασία τους και ιδίως
για την αναζήτηση τρόπων με τους οποίους η Επιτροπή μπορεί να καθιερώσει στενότερη σχέση
με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη διαχείριση των αλιευμάτων.
4. Η Κοινότητα θα καταβάλει ένα ποσό 376 000 DΚr κατά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας και
στη συνέχεια θα προβαίνει σε ετήσιες πληρωμές. Οι ετήσιες πληρωμές θα υπόκεινται σε τιμαριθ
μική αναπροσαρμογή. Ο δείκτης θα είναι :
Συνολική συνεισφορά των χωρών μελών του ΔΣΕΘ για το τρέχον έτος
Συνολική συνεισφορά των χωρών μελών του ΔΣΕΘ για το 1987

Στην ετήσια πληρωμή δεν θα περιλαμβάνεται το κόστος των συναντήσεων που ζητά ιδιαιτέρως η
Επιτροπή. Οι συναντήσεις αυτές θα λαμβάνουν χώρα μόνο μετά από έγκριση του Συμβουλίου.
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5. Οι όροι αυτής της συμφωνίας θα αναθεωρηθούν από τα δύο μέρη, τρία έτη μετά τη θέση της σε
ισχύ. Εάν τα δύο μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν για νέους όρους, η συμφωνία θα συνεχί
σει στη βάση των υφισταμένων όρων μέχρι να συμφωνηθούν οι νέοι όροι. Κάθε μέρος μπορεί να
αποσυρθεί από τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή με τον όρο ότι θα υποβάλει προειδοποιητικό
σημείωμα ένα χρόνο πριν.

Βάσει της ρήτρας 3, το Συμβούλιο συμφωνεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της «Συμβουλευτικής
Επιτροπής για τη Διαχείριση της Αλιείας» του Συμβουλίου ένα επιστημονικά καταρτισμένο μέλος
του προσωπικού της Επιτροπής υπό την ιδιότητα του παρατηρητή της Κοινότητας.
Υπό την ιδιότητα αυτή, o εκπρόσωπος της Επιτροπής θα έχει το δικαίωμα να ζητά το λόγο και να
συμμετέχει στις συνεδριάσεις, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου ούτε την ελευθερία να αλλάζει την
ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.
Σας παρακαλώ να με πληροφορήσετε αν δέχεστε αυτές τις διευθετήσεις ως βάση συνεργασίας
μεταξύ του Συμβουλίου και της Κοινότητας. H επιστολή αυτή και η απάντησή σας θα αποτελέσουν
τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Συμβουλίου για την εξερεύνηση των θαλασσών και
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. H συμφωνία αυτή θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομη
νία της απάντησής σας στην παρούσα επιστολή.
(Τύπος ευγένειας)
Για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
Lorenzo NATALI

Αντιπρόεδρος της Επιτροπής

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 149/ 16

Β. Επιστολή του Διεθνούς Συμβουλίου για την εξερεύνηση των Θαλασσών
Κύριε,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη της επιστολής σας με σημερινή ημερομηνία η οποία αναφέ
ρει τα εξής :

«Θα ήθελα να προτείνω τις παρακάτω ρυθμίσεις που θα χρησιμεύσουν ως βάση για τη συνεργα
σία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Διεθνούς Συμβουλίου για την εξε
ρεύνηση των θαλασσών.
1 . Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα που αντιπροσωπεύεται από την Επιτροπή η οποία στο
εξής καλείται «η Επιτροπή», έχει το δικαίωμα να ζητά από το Διεθνές Συμβούλιο για την εξε
ρεύνηση των θαλασσών, το οποίο στο εξής καλείται «το Συμβούλιο», επιστημονικές συμβου
λές για τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων και για σχετικά θέματα, τις οποίες θα της παρέ
χει το Συμβούλιο στο μέτρο τού δυνατού.
2. Έχοντας υπόψη τις ευθύνες της Επιτροπής στη διαχείριση της αλιείας, το Συμβούλιο συμφω
νεί να παρέχει στην Επιτροπή όλες τις σχετικές εκθέσεις των ομάδων εργασίας του που αφο
ρούν την εκτίμηση των αποθεμάτων και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του για τη διαχείριση
των αλιευμάτων. Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα διαβιβάζει όλες τις σχετικές επιστημονι
κές εκθέσεις στο Συμβούλιο.

3. Μεταξύ του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα διεξάγονται τακτικά διαβουλεύσεις για τους
τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί και να επεκταθεί η συνεργασία τους και
ιδίως για την αναζήτηση τρόπων με τους οποίους η Επιτροπή μπορεί να καθιερώσει στενότε
ρη σχέση με τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τη διαχείριση των αλιευμάτων.
4. Η Κοινότητα θα καταβάλει ένα ποσό 376 000 DΚΓ κατά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας
και στη συνέχεια θα προβαίνει σε ετήσιες πληρωμές. Οι ετήσιες πληρωμές θα υπόκεινται σε
τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Ο δείκτης θα είναι:
Συνολική συνεισφορά των χωρων μελών του ΔΣΕΘ για το τρέχον έτος

Συνολική συνεισφορά των χωρών μελών του ΔΣΕΘ για το 1987
Στην ετήσια πληρωμή δεν θα περιλαμβάνεται το κόστος των συναντήσεων που ζητά ιδιαιτέ
ρως η Επιτροπή. Οι συναντήσεις αυτές θα λαμβάνουν χώρα μόνο μετά από έγκριση του Συμ
βουλίου.

5 . Οι όροι αυτής της συμφωνίας θα αναθεωρηθούν από τα δύο μέρη, τρία έτη μετά τη θέση της
σε ισχύ. Εάν τα δύο μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν για νέους όρους, η συμφωνία θα
συνεχίσει στη βάση των υφισταμένων όρων μέχρι να συμφωνηθούν οι νέοι όροι. Κάθε μέρος
μπορεί να αποσυρθεί από τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή με τον όρο ότι θα υποβάλει προ
ειδοποιητικό σημείωμα ένα χρόνο πριν.
Βάσει της ρήτρας 3, το Συμβούλιο συμφωνεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της «Συμβουλευτι
κής Επιτροπής για τη Διαχείριση της Αλιείας» του Συμβουλίου ένα επιστημονικά καταρτισμένο
μέλος του προσωπικού της Επιτροπής υπό την ιδιότητα του παρατηρητή της Κοινότητας.
Υπό την ιδιότητα αυτή, o εκπρόσωπος της Επιτροπής θα έχει το δικαίωμα να ζητά το λόγο και
να συμμετέχει στις συνεδριάσεις, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου ούτε την ελευθερία να
αλλάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων.
Σας παρακαλώ να με πληροφορήσετε αν δέχεστε αυτές τις διευθετήσεις ως βάση συνεργασίας
μεταξύ του Συμβουλίου και της Κοινότητας. H επιστολή αυτή και η απάντησή σας θα αποτελέ
σουν τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Διεθνούς Συμβουλίου για την εξερεύνηση των
θαλασσών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. H συμφωνία αυτή θα αρχίσει να
ισχύει από την ημερομηνία της απάντησής σας στην παρούσα επιστολή.»
Έχω την τιμή να σας πληροφορήσω ότι το Συμβούλιο είναι σύμφωνο ως προς το περιεχόμενο της
επιστολής σας.

(Τύπος ευγένειας)

Για το Διεθνές Συμβούλιο
για την εξερεύνηση των Θαλασσών
Basil B. ΡΑRRΙSΗ

Γενικός Γραμματέας
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