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Αριθ. L 167/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1760/87 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Ιουνίου 1987
που τροποποιεί τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 797/85, (ΕΟΚ) αριθ. 270/79, (ΕΟΚ) αριθ.
1360/78 και (ΕΟΚ) αριθ. 355/77 όσον αφορά τις γεωργικές διαρθρώσεις και την προσαρμογή
της γεωργίας στη νέα κατάσταση των αγορών και τη διατήρηση του αγροτικού χώρου
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 42 και 43 ,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :
ότι η κατάσταση που επικρατεί στις γεωργικές αγορές έχει
μεταβληθεί και θα μεταβληθεί περαιτέρω μετά τον αναπρο
σανατολισμό της κοινής γεωργικής πολιτικής που επιβλή
θηκε από την ανάγκη να εξασφαλιστεί προοδευτική κάμψη
της παραγωγής στους τομείς που παρουσιάζουν πλεονά
σματα ·

ότι, σ' αυτό το πλαίσιο, η πολιτική των διαρθρώσεων πρέπει
να συμβάλει στη συδρομή των γεωργών για την προσαρ
μογή τους σ' αυτή τη νέα κατάσταση και στην άμβλυνση
των επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει ο νέος προσανα
τολισμός της πολιτικής αγορών και τιμών, ιδίως όσον
αφορά τα γεωργικά εισοδήματα ■
ότι, για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί της πολιτικής των
διαρθρώσεων, θα πρέπει να προσαρμοστούν ορισμένες
κοινές δράσεις κατά την έννοια του άρθρου 6 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου της 21ης Απρι
λίου 1970 περί χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής
πολιτικής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3769/85 (5), που θεσπίστηκαν για να
επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 39 της συνθήκης·
ότι πρέπει, ιδίως, να προσαρμοστεί και να συμπληρωθεί η
κοινή δράση που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
797/85 του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 1985 για τη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των γεωργικών διαρ
θρώσεων ^), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2224/86 (7) ■
ότι ένα καθεστώς ενισχύσεων με σκοπό την ενθάρρυνση
των γεωργών να προβούν σε μετατροπή και εκτατικοποίηση
(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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της παραγωγής μπορεί να συμβάλει στην προσαρμογή των
διάφορων τομέων παραγωγής, και ιδίως εκείνων που παρου
σιάζουν πλεονάσματα, στις ανάγκες των αγορών·
ότι η εφαρμογή του καθεστώτος εκτατικοποίησης μπορεί να
περιοριστεί, για ένα πρώτο διάστημα, στους τομείς των
σιτηρών του βοείου κρέατος και του οίνου ·

ότι θα πρέπει να προβλεφθεί μια αντιστάθμιση σε συνάρ
τηση με την πραγματική μείωση της παραγωγής ώστε να
καθίσταται δυνατή η διατήρηση του εισοδήματος των κατό
χων εκμεταλλεύσεων που αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
μειώσουν την παραγωγή τους·
ότι η αποζημίωση που έχει σαν στόχο την αντιστάθμιση
των μονίμων φυσικών μειονεκτημάτων στις περιοχές που
αναφέρονται στην οδηγία 75/268/EOK (8), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 797/85,
αποτελεί ένα απαραίτητο μέσο όχι μόνο για τη διατήρηση
των γεωργικών εισοδημάτων και κατά συνέπεια για τη
διατήρηση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σ' αυτές τις
περιοχές, αλλά και για τη στήριξη της προσαρμογής και της
αναδιοργάνωσης των εκμεταλλεύσεων αυτών ·
ότι η επέκταση και η ενίσχυση αυτού του μέτρου μπορούν
να ενισχύσουν περαιτέρω τα αποτελέσματά του και να
επιτρέψουν την καλύτερη αξιολόγηση του βαθμού των μονί
μων φυσικών μειονεκτημάτων και των υπηρεσιών που παρέ
χουν οι γεωργοί ·
ότι πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη η φροντίδα του καθο
ρισμού αυτής της αποζημίωσης, όχι μόνο ανάλογα με τη
σοβαρότητα των μονίμων φυσικών μειονεκτημάτων αλλά
επίσης λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση και
το εισόδημα των εκμεταλλεύσεων·

ότι η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας στην
εξισωτική αποζημίωση πρέπει να περιορίζεται σε συνάρ
τηση με τον εισοδηματικό στόχο που επιδιώκεται από τον
παρόντα κανονισμό ·
ότι οι γεωργοί που ευρίσκονται σε ευαίσθητες ζώνες από
πλευράς προστασίας του περιβάλλοντος ή διατήρησης της
υπαίθρου μπορούν να προσφέρουν πραγματικές υπηρεσίες
στο κοινωνικό σύνολο και ότι η θέσπιση ιδιαίτερων μέτρων
(8) ΕΕ αριθ. L 128 της 19. 5 . 1975, σ. 1 .

Αριθ. L 167/2

μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τους γεωργούς αυτούς
ώστε να εισάγουν ή να διατηρούν μεθόδους γεωργικής
παραγωγής που συμβιβάζονται με τις αυξημένες απαιτήσεις
της προστασίας του περιβάλλοντος ή της διατήρησης της
υπαίθρου και ταυτόχρονα να συμβάλλουν κατ' αυτόν τον
τρόπο, μέσω της προσαρμογής του προσανατολισμού των
εκμεταλλεύσεών τους, στην υλοποίηση του στόχου της
γεωργικής πολιτικής για την αποκατάσταση της ισορροπίας
στην αγορά ορισμένων γεωργικών προϊόντων ■
ότι τα μέτρα που έχουν σαν στόχο την ενθάρρυνση της
αναδάσωσης των γεωργικών εκτάσεων πρέπει να ενισχυ
θούν ·

ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθούν τα υφιστάμενα συστή
ματα γεωργικής κατάρτισης ούτως ώστε να μπορέσουν οι
γεωργοί να προσαρμόσουν τις εκμεταλλεύσεις τους, ιδίως
όσον αφορά τον αναπροσανατολισμό της παραγωγής, την
εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που να συμβιβάζονται με
την απαίτηση της προστασίας της υπαίθρου και την αναδά
σωση των γεωργικών εκτάσεων ■
ότι η κοινή δράση που θεσπίζεται από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 270/79 του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου
1979 περί της αναπτύξεως των γεωργικών εφαρμογών στην
Ιταλία ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3768/85 (2), δεν παρέσχε τα επιθυμητά και απαραίτητα
αποτελέσματα για την προσαρμογή της γεωργίας σ' αυτό το
κράτος μέλος · ότι θα πρέπει, κατά συνέπεια, να προσαρμο
στεί η εν λόγω δράση, ιδίως για να καταστούν πιο ευέλικτα
τα συστήματα κατάρτισης των εφαρμοστών και τοποθέτη
σής των όπως προβλέπεται σήμερα ·
ότι η κοινή δράση που θεσπίστηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1360/78 του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1978
περί των ομάδων παραγωγών και των ενώσεων αυτών (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3827/85 (4), μπορεί να χρησιμεύει για την αναγκαία
προσαρμογή των γεωργών, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα
των γεωργικών προϊόντων σε ορισμένες περιοχές της Κοινό
τητας· ότι θα πρέπει, κατά συνέπεια, να παραταθεί η
προβλεπόμενη διάρκεια της εν λόγω δράσης και ταυτόχρονα
να ενισχυθεί ·

ότι η ενθάρρυνση πρότυπων ή πειραματικών σχεδίων για τη
μεταποίηση ή την εμπορία προϊόντων προερχόμενων από τη
γεωργία που καλείται βιολογική, μπορεί να αυξήσει την
αποτελεσματικότητα της κοινής δράσης που θεσπίστηκε
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 355/77 του Συμβουλίου της
15ης Φεβρουαρίου 1977 περί κοινής δράσεως για τη
βελτίωση των συνθηκών μεταποιήσεως και εμπορίας των
γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων αλιείας (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3827/85, προκειμένου να υλοποιηθούν καλύτερα οι στόχοι
του εν λόγω κανονισμού σε θέματα προσαρμογών ή προσα
νατολισμών της γεωργίας που καθίστανται αναγκαίοι λόγω
των οικονομικών συνεπειών της κοινής γεωργικής πολι
τικής,
(')
(2)
C)
(4)
(5)
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 797/85 τροποποιείται ως εξής:
1 . Το άρθρο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
« Άρθρο 1

1 . Προκειμένου να ενισχυθεί η προσαρμογή και ο
προσανατολισμός της γεωργίας στην Κοινότητα και να
επικρατεί κατ' αυτόν τον τρόπο η συνεχής ανάπτυξη
της, θεσπίζεται κοινή δράση κατά την έννοια του
άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
729/70, που εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη, με τους
ακόλουθους στόχους :
ί) συμβολή στην αποκατάσταση της ισορροπίας
μεταξύ της παραγωγής και του δυναμικού της
αγοράς ·
ii) συμβολή στη βελτίωση της αποδοτικότητας των
εκμεταλλεύσεων με την εξέλιξη και την αναδιοργά
νωση των διαρθρώσεών τους·
iii) διατήρηση μια βιώσιμης γεωργικής Κοινότητας
περιλαμβανομένων των ορεινών και των μειονεκτι
κών περιοχών·
iv) συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και
στη διαρκή διατήρηση των φυσικών πόρων της
γεωργίας.

2. Σύμφωνα με τον τίτλο VIII, η συμμετοχή του Ευρω
παϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων, τμήμα Προσανατολισμού, που καλείται στο
εξής "Ταμείο", στη δράση που αναφέρεται στην παρά
γραφο 1 , αφορά τα μέτρα που συνδέονται :
α) με τα καθεστώτα που αποσκοπούν στην ενθάρ
ρυνση της μετατροπής και της εκτατικοποίησης της
παραγωγής ·
β) με τις επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και
την εγκατάσταση των νεαρών γεωργών·
γ) με τα άλλα μέτρα υπέρ των γεωργικών εκμεταλλεύ
σεων που αφορούν την καθιέρωση της τήρησης
λογιστικής καθώς και τη λειτουργία ομάδων,
υπηρεσιών και με άλλες δράσεις που προορίζονται
για περισσότερες εκμεταλλεύσεις·
δ) με τα ειδικά μέτρα υπέρ της ορεινής γεωργίας και
της γεωργίας ορισμένων μειονεκτικών περιοχών ·
ε) με τα ειδικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστα
σία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της υπαί
θρου ·
στ) με τα δασικά μέτρα υπέρ των γεωργικών εκμεταλ
λεύσεων ·

ζ) με την προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευ
σης στις ανάγκες της σύγχρονης γεωργίας.»
2. Μετά το άρθρο 1 παρεμβάλλεται ο ακόλουθος τίτλος:
«ΤΙΤΛΟΣ 01

Μετατροπή και εκτατικοποίηση της παραγωγής
1α

1 . Τα κράτη μέλη θεσπίζουν καθεστώς ενισχύσεων με
σκοπό την. ενθάρρυνση της μετατροπής και της εκτατι
κοποίησης της παραγωγής.
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— όσον αφορά τα σιτηρά, η έκταση που αφιερώ
νεται για την παραγωγή αυτή μειώνεται τουλάχι

Το καθεστώς αυτό περιλαμβάνει :

α) ενίσχυση υπέρ της μετατροπής των προϊόντων προς
μη πλεονασματικά προϊόντα .

στον κατά 20 %,

— όσον αφορά την παραγωγή βοείου κρέατος ο
αριθμός των ζώων μειώνεται τουλάχιστον κατά

Πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1987 το Συμβούλιο, μετά
από πρόταση της Επιτροπής, θεσπίζει, σύμφωνα με
τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο
άρθρο 43 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΟΚ, τον
κατάλογο των προϊόντων προς τα οποία μπορεί να
γίνει δεκτή η μετατροπή καθώς και τους όρους και
τις λεπτομέρειες χορήγησης της ενίσχυσης ·
β) ενίσχυση υπέρ της εκτατικοποίησης για τα πλεονα
σματικά προϊόντα. Ως πλεονασματικά προϊόντα
θεωρούνται τα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχουν,
κατά τρόπο συστηματικό σε κοινοτικό επίπεδο,
κανονικές δυνατότητες διάθεσης μη επιδοτούμενες.
Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1989, η εφαρμογή του
καθεστώτος μπορεί να περιορίζεται μόνο στους
τομείς των σιτηρών, του βοείου κρέατος του γάλα
κτος και του οίνου. Εξάλλου, τα κράτη μέλη
μπορούν να χορηγούν τις ενισχύσεις αυτές και για
την εκτατικοποίηση άλλων προϊόντων.
2. Ως εκτατικοποίηση, κατά την έννοια της παραγρά
φου 1 στοιχείο β) νοείται η μείωση της παραγωγής του
συγκεκριμένου προϊόντος τουλάχιστον κατά 20 % χωρίς
να αυξάνεται το δυναμικό της παραγωγής άλλων πλεο
νασματικών προϊόντων κατά την έννοια της παραγρά
φου 1 . Ωστόσο, αυτή η αύξηση επιτρέπεται κατ' αναλο
γία τυχόν αύξησης της χρησιμοποίησης γεωργικής έκτα
σης της εκμετάλλευσης. Όταν η μείωση της παραγωγής
επιτυγχάνεται με την αφαίρεση γεωργικών εκτάσεων
από τη γεωργική παραγωγή, οι εκτάσεις αυτές μπορούν
να μείνουν ακαλλιέργητες με δυνατότητα εκ περιτροπής
καλλιέργειας να αναδασωθούν ή να χρησιμοποιηθούν
για μη γεωργικούς σκοπούς.
3 . Έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση, η Επιτροπή
δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται
στο άρθρο 25, να επιτρέψει σε κράτος μέλος να μην
εφαρμόσει το καθεστώς στις περιφέρειες ή τις περιοχές
στις οποίες οι φυσικές συνθήκες ή ο κίνδυνος εγκατά
λειψης από τους κατοίκους αντιβαίνουν προς τη μείωση
της παραγωγής.
Η Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 25, τις λεπτομέρειες εφαρμογής και ιδίως τα
κριτήρια για την οριοθέτηση των περιφερειών ή
περιοχών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

4. Επιτρέπεται στην Πορτογαλία να μην εφαρμόσει
το καθεστώς που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατά
το πρώτο στάδιο της προσχώρησης.
Ά
' ρSρο 16
1 . Όσον αφορά την ενίσχυση για την εκτατικοποίηση
της παραγωγής, τα κράτη μέλη καθορίζουν :

α) τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης· σ' αυτούς
πρέπει να περιλαμβάνεται και ο όρος ότι επί 5
τουλάχιστον έτη, σύμφωνα με το 1α παράγρα
φος 2 :

Αριθ. L 167/3

20 %,

6)
γ)

δ)

ε)

— όσον αφορά την παραγωγή οίνου, η απόδοση
ανά εκτάριο μειώνεται τουλάχιστον κατά 20 %.
Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει σε κράτος μέλος να
εφαρμόσει άλλους τρόπους μείωσης της παραγωγής
υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του
1α παράγραφος 2 ■
ενδεχομένως τις λεπτομέρειες σχετικά με τη μείωση
όσον αφορά τα άλλα προϊόντα·
την περίοδο αναφοράς ανάλογα με τη συγκεκριμένη
παραγωγή για τον υπολογισμό της μείωσης·
την υποχρέωση που θα αναλάβει ο δικαιούχος ιδίως
για να εξακριβώνεται ότι η παραγωγή έχει όντως
μειωθεί ·
τον τύπο και το ύψος της ενίσχυσης σε συνάρτηση με
την υποχρέωση που αναλαμβάνει ο δικαιούχος και
με τις απώλειες εισοδήματος.

2. Στην περίπτωση εφαρμογής του καθεστώτος που
αναφέρεται στο 1α στον γαλακτοκομικό τομέα, η
μείωση της παραγωγής υπολογίζεται με βάση τη χορη
γούμενη ποσότητα αναφοράς δυνάμει του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68 ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 773/87 (2). Οι ποσό
τητες αναφοράς που αναστέλλονται κατ' εφαρμογή της
παρούσας παραγράφου δεν μπορούν να επαναχρησιμο
ποιηθούν ή επαναχορηγηθούν κατά τη διάρκεια της
αναστολής τους.

Το επιλέξιμο ποσό της πριμοδότησης που καταβάλλεται
δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 775/87 του
Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987 για την προσωρινή
αναστολή μέρους των ποσοτήτων αναφοράς που αναφέ
ρονται στο άρθρο 5γ παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων (3), αφαιρείται από το επιλέξιμο ποσό της
ενίσχυσης που χορηγείται κατ' εφαρμογή του άρθρου
1α.

3. Η Επιτροπή καθορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 25, τους όρους εφαρμογής
και ιδίως τα μέγιστα επιλέξιμα ποσά από το Ταμείο, με
βάση την τιμή παρέμβασης για τα σιτηρά και λαμβά
νοντας υπόψη το κόστος παραγωγής καθώς και τους
συντελεστές που πρέπει να εφαρμοστούν στα άλλα προϊ
όντα.

(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13 .
(2) ΕΕ αριθ. L 78 της 20. 3. 1987, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 78 της 20 3 . 1987, σ. 5.»
3 . Στο άρθρο 6, η πρώτη φράση της παραγράφου 4 αντικα
θίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

«4. Με εξαίρεση τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας τα
ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγρα
φος 2 και στο άρθρο 5 μπορούν να πολλαπλασιαστούν
επί τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων που είναι μέλη της
συνεργαζόμενης εκμετάλλευσης.»
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των περιοχών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3103/76 ('),

4. Στο άρθρο 8 :

ΐ) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο

— εκτός της έκτασης που χρησιμοποιείται
για την παραγωγή μαλακού σίτου στις
περιοχές όπου η μέση απόδοση δεν
υπερβαίνει τους 2,5 τόνους ανά εκτάριο
χρησιμοποιημένο για την παραγωγή

κείμενο :

« 1 . Απαγορεύονται οι ενισχύσεις για τις επενδύ
σεις στις εκμεταλλεύσεις που πληρούν τους όρους
που ορίζονται στα άρθρα 2 και 6 και το ύψος των
οποίων υπερβαίνει τα ποσά που προβλέπονται στο
άρθρο 4 παράγραφος 2, επαυξημένο, ενδεχομένως
κατά το ποσό της ενίσχυσης του άρθρου 7 σημείο 2,
με εξαίρεση τις ενισχύσεις που προορίζονται :
— για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων
της εκμετάλλευσης,
— για τη μεταφορά κτιριακών εγκαταστάσεων μιας
εκμετάλλευσης για λόγους δημοσίου συμφέ

αυτή ·
ϋ) όσον αφορά το σύνολο των μειονεκτικών
γεωργικών περιοχών αφού αφαιρεθεί η
έκταση που είναι πλήρως φυτευμένη με
μηλιές, αχλαδιές ή ροδακινιές που υπερβαί
νουν το 0,5 εκτάριο ανά εκμετάλλευση·

iii) όσον αφορά τις μειονεκτικές γεωργικές
περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφοι 4 και 5, αφού αφαιρεθεί η
έκταση που χρησιμοποιείται για την παρα
γωγή οίνου, με εξαίρεση τους αμπελώνες
των οποίων η απόδοση δεν υπερβαίνει τα
20 εκατόλιτρα ανά εκτάριο, για την παρα
γωγή ζαχαροτεύτλων καθώς και για τις
εντατικές καλλιέργειες.

ροντος,

— για έργα εγγειοβελτίωσης,
— για τις επενδύσεις που προορίζονται για την
προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος

με την επιφύλαξη ότι αυτά τα μεγαλύτερα ποσά
χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 και με τα
άρθρα 92, 93 και 94 της συνθήκης ΕΟΚ.» ·
π ) στην παράγραφο 2, διαγράφεται η δεύτερη περί
πτωση ·

iii) στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, διαγράφεται η
πρώτη περίπτωση ·
. iv) στην παράγραφο 5, προστίθεται η ακόλουθη πέμπτη
περίπτωση :
«— στα μέτρα ενίσχυσης για τις επενδύσεις που
αφορούν την προστασία και τη βελτίωση του
περιβάλλοντος, εφόσον δεν επιφέρουν αύξηση
της παραγωγής.»
5. Στο άρθρο 12 παράγραφος 5 , ο αριθμός « 12 000» αντι
καθίσταται από τον αριθμό «36 000».
6. Στο άρθρο 15 :
ΐ) η παράγραφος 1 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο, συμπλη
ρώνεται με την ακόλουθη φράση :

«Ωστόσο, στις μειονεκτικές γεωργικές περιοχές στις
οποίες η ιδιαίτερη σοβαρότητα των μονίμων φυσι
κών μειονεκτημάτων το δικαιολογεί, το ανώτατο
ποσό της χορηγούμενης αποζημίωσης μπορεί να
αυξηθεί σε 120 ΕCU ανά ΜΖΖ και ανά εκτάριο.» ·
ϋ) η παράγραφος 1 στοιχείο β) αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
«β) όταν πρόκειται για παραγωγή άλλη εκτός της
παραγωγής βοοειδών, ιπποειδών, προβάτων και
αιγών, η αποζημίωση υπολογίζεται σε συνάρ
τηση με την υπό εκμετάλλευση έκταση αφού
αφαιρεθεί η έκταση που χρησιμοποιείται για
την καλλιέργεια ζωοτροφών καθώς και :
ϊ) όσον αφορά το σύνολο των μειονεκτικών
γεωργικών περιοχών, αφού αφαιρεθεί η
έκταση που χρησιμοποιείται για την παρα
γωγή σίτου ·
— εκτός της έκτασης που χρησιμοποιείται
για την παραγωγή του σκληρού σίτου
στις περιοχές που δεν αποτελούν μέρος
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Το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα 101 ΕCU ανά εκτάριο. Ωστόσο, στις μειονεκτικές
γεωργικές περιοχές στις οποίες το δικαιολογεί η
ιδιαίτερη σοβαρότητα των μονίμων φυσικών μειονε
κτημάτων το συνολικό ποσό της χορηγούμενης
αποζημίωσης μπορεί να αυξηθεί σε 120 ΕCU ανά
εκτάριο.
(') ΕΕ αριθ. L 351 της 21 . 12. 1976, σ. 1 .» ·
iii) η παράγραφος 1 συμπληρώνεται με το ακόλουθο

σημείο :

«γ) τα κράτη μέλη μπορούν να μεταβάλουν το ποσό
της αντισταθμιστικής αποζημίωσης σε συνάρ
τηση με την οικονομική κατάσταση της εκμε
τάλλευσης και το εισόδημα του γεωργού που
δικαιούται αντισταθμιστικής αποζημίωσης.» *
iv) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :
«3. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αντισταθμι
στικής αποζημίωσης προβαίνει στην αναδάσωση
του συνόλου ή μέρους των εκταρίων βάσει των
οποίων υπολογίστηκε η αποζημίωση, τα κράτη μέλη
μπορούν να χορηγήσουν αντισταθμιστική αποζη
μίωση, υπολογιζόμενη βάσει του αριθμού των εκτα
ρίων των χρησιμοποιήσιμων και αναδασωμένων
γεωργικών εκτάσεων, για περιόδο είκοσι ετών κατ'
ανώτατο όριο μετά την αναδάσωση, με την προϋπό

θεση ότι η αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ανώτατο
όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο
α).» ·

ν) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«4. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό, στο πλαίσιο του
Ταμείου, της αντισταθμιστικής αποζημίωσης που
χορηγείται δυνάμει του παρόντος άρθρου καθορίζε
ται σε 50 % του εισοδήματος αναφοράς ανά ΜΑΕ,
που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος
3 .»

7. Ο τίτλος V αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
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«ΤΙΤΛΟΣ V

Ενισχύσεις εντός των ευαίσθητων περιοχών από πλευ
ράς προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων καθώς και από πλευράς διατήρησης της υπαί
θρου και του τοπίου
ΆρSρο 19

Τα κράτη μέλη, προκειμένου να συμβάλουν στην εισα
γωγή ή στη διατήρηση πρακτικών γεωργικής παραγω
γής που να συμβιβάζονται με τις απαιτήσεις προστασίας
του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων ή με τις
απαιτήσεις διατήρησης της υπαίθρου και του τοπίου και
να συμβάλουν κατ' αυτό τον τρόπο στην προσαρμογή
και τον προσανατολισμό της γεωργικής παραγωγής
σύμφωνα με τις ανάγκες των αγορών, μπορούν, λαμβά
νοντας συγχρόνως υπόψη τις προκαλούμενες απώλειες
γεωργικού εισοδήματος, να θεσπίσουν καθεστώς ειδικής
ενίσχυσης για τις ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές όσον
αφορά τα παραπάνω σημεία.
ΆρSρο 19α

Το καθεστώς ενισχύσεων που αναφέρεται στο άρθρο 19
συνίσταται σε μια ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο η
οποία χορηγείται στους γεωργούς των περιοχών που
αναφέρονται στο άρθρο 19 οι οποίοι, στα πλαίσια ειδι
κού προγράμματος για τη συγκεκριμένη περιοχή, ανα
λαμβάνουν τη δέσμευση, τουλάχιστον για μια περιόδο 5
ετών, να εισαγάγουν ή να εξακολουθήσουν να χρησιμο
ποιούν πρακτικές γεωργικής παραγωγής που να συμβι
βάζονται με τις απαιτήσεις προστασίας τους περιβάλ
λοντος και των φυσικών πόρων ή με τις απαιτήσεις δια
τήρησης της υπαίθρου και του τοπίου.
ΆρSρο 19β
Τα κράτη μέλη ορίζουν τις περιοχές που αναφέρονται
στο άρθρο 19. Καθορίζουν, με βάση τους στόχους που
πρέπει να επιτευχθούν, τις πρακτικές παραγωγής που
συμβιβάζονται με τις απαιτήσεις προστασίας του περι
βάλλοντος και των φυσικών πόρων ή τις απαιτήσεις δια
τήρησης της υπαίθρου και του τοπίου. Καθορίζουν επί
σης τους κανόνες και τα κριτήρια που πρέπει να τηρη
θούν όσον αφορά τις πρακτικές παραγωγής που αναφέ
ρονται στο άρθρο 19α, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση
ή τη μείωση της έντασης της παραγωγής ή/και την
απαιτούμενη ένταση κτηνοτροφίας. Καθορίζουν επίσης
το ύψος και τη διάρκεια της πριμοδότησης, που πρέπει
να εξαρτώνται από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ο
γεωργός στα πλαίσια του προγράμματος.
ΆρSρο 19γ
Το ανώτατο επιλέξιμο από το Ταμείο ποσό της ετήσιας
πριμοδότησης ανά εκτάριο που αναφέρεται στο άρθρο
19α καθορίζεται σε 100 ΕCU ανά εκτάριο που καλύπτε
ται από την ανάληψη της δέσμευσης που αναφέρεται
στο άρθρο 19α. Στις περιπτώσεις που η ετήσια πριμοδό
τηση χορηγείται σε δικαιούχο της εξισωτικής αποζημίω
σης που αναφέρεται στο άρθρο 15, το ανώτατο επιλέξι
μο από το Ταμείο ποσό της ετήσιας πριμοδότησης ορί
ζεται σε 60 ΕCU ανά εκτάριο.»
8. Στο άρθρο 20 :
ϊ) παράγραφος 1 , μετά το πρώτο εδάφιο παρεμβάλλεται
το ακόλουθο εδάφιο :
«Η ενίσχυση στην αναδάσωση που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο μπορεί επίσης να χορηγείται στους
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κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δικαιούν
ται της ενίσχυσης για την εκτατικοποίηση που προ
βλέπεται στο 1α καθώς και δασικές ενώσεις ή
συνεταιρισμούς ή στις κοινότητες που προβαίνουν
στην αναδάσωση των γεωργικών εκτάσεων που ανή
κουν στις κατηγορίες γεωργικών εκμεταλλεύσεων
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.» ·
ii) παράγραφος 2, ο αριθμός «1 400» αντικαθίσταται
από τον αριθμό «1 800».
9. Στο άρθρο 21 :
ΐ) παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, η πρώτη περίπτωση
συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο :
«. . . καθώς και συμπληρωματικά μαθήματα ή περιό
δους πρακτικής άσκησης αυτών των ατόμων, που
έχουν σαν στόχο να προετοιμάσουν τους γεωργούς
στον ποιοτικό αναπροσανατολισμό της παραγωγής,
στην εφαρμογή μεθόδων παραγωγής που να συμβι
βάζονται με τις απαιτήσεις προστασίας της υπαίθρου
και στην απόκτηση του αναγκαίου επιπέδου κατάρ
τισης για την εκμετάλλευση της αναδασωμένης επι
φάνειάς τους.» ·
ii) παράγραφος 3, η πρώτη φράση αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο :
«3 . Οι δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη
μέλη για τη χορήγηση των ενισχύσεων που αναφέ
ρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β), είναι
επιλέξιμες από το Ταμείο μέχρι ποσού 7 000 ΕCU
ανά άτομο που έχει παρακολουθήσει πλήρη σειρά
μαθημάτων ή πρακτικών ασκήσεων, εκ των οποίων
2 500 ΕCU δίνονται ειδικά για συμπληρωματικά
μαθήματα ή πρακτικές ασκήσεις για τον αναπροσα
νατολισμό της παραγωγής, για την εφαρμογή μεθό
δων παραγωγής που να συμβιβάζονται με την προ
στασία του φυσικού χώρου και για την εκμετάλλευ
ση των αναδασωμένων επιφανειών.»
10. Στο άρθρο 26 :
ΐ) οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακό
λουθο κείμενο :
« 1 . Είναι επιλέξιμες από το Ταμείο οι δαπάνες
που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη στα πλαίσια
των δράσεων που προβλέπονται στα 1α, 16, 3
έως 7, 9 έως 17 και 19 έως 21 .
2. Το Ταμείο επιστρέφει στα κράτη μέλη το 25 %
των επιλέξιμων δαπανών στα πλαίσια των δράσεων
που προβλέπονται στα 1α, 16, 3 έως 7, 13 έως
17, 19 έως 20. Το ποσοστό φτάνει σε :
— 50 % για τις ενισχύσεις στις επενδύσεις που ανα
φέρονται στα άρθρα 3 και 4 και που αφορούν τις
μειονεκτικές περιοχές της δυτικής Ιρλανδίας, της
Ελλάδας και του Mezzogiorno της Ιταλίας συμπε
ριλαμβανομένων των νησιών, καθώς και το
σύνολο του πορτογαλικού εδάφους,
— 50 % για τις ειδικές ενισχύσεις που χορηγούνται
στους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων ηλι
κίας κάτω των 40 ετών, οι οποίες αναφέρονται
στο άρθρο 7,
— 50 % για τις ενισχύσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 14 και 17 και που αφορούν τις περιοχές
της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Πορ
τογαλίας και των υπερπόντιων γαλλικών διαμερι
σμάτων.
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Επιπλέον, το Ταμείο μπορεί να επιστρέψει στα
κράτη μέλη μέχρι 25 % των επιλέξιμων δαπανών στα
πλαίσια των δράσεων που προβλέπονται στα άρθρα
9 έως 12 και στο άρθρο 21 ■ στις περιοχές, κατά την
έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 1 , της Ελλάδας,
της Ιρλανδίας, της Ιταλίας και των υπερπόντιων γαλ
λικών διαμερισμάτων καθώς και στο σύνολο του
πορτογαλικού εδάφους, το ποσοστό μπορεί να φθά
σει σε 50% των επιλέξιμων δαπανών για τη δράση
που αναφέρεται στο άρθρο 21 .» ·

Π ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :
«4. Το Συμβούλιο, κατά την κατάρτιση του κατα
λόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών της
Ισπανίας κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας
75/268/EOK, καθορίζει τις περιοχές για τις οποίες
το ποσοστό επιστροφής δυνάμει των μέτρων που
αναφέρονται στα άρθρα 3 , 4, 14, 17 και 21 φθάνει το
50 %.»

11 . Το άρθρο 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

« ΆρSρο 31

1.

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη δυνατότητα των

κρατών μελών να λαμβάνουν, στους τομείς που καλύ
πτει ο παρών κανονισμός εκτός εκείνων που διέπονται
από τα άρθρα 3 έως 6, το άρθρο 7 δεύτερο εδάφιο
σημείο 2, το άρθρο 8 παράγραφοι 2, 3 και 4 από το
άρθρο 13, συμπληρωματικά μέτρα ενίσχυσης των οποί
ων οι όροι ή οι τρόποι χορήγησης διαφέρουν από τους
προβλεπόμενους στον παρόντα κανονισμό ή των οποίων
τα ποσά υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα σ' αυτόν ανώτα
τα όρια, με την επιφύλαξη ότι τα μέτρα αυτά λαμβάνον
ται σύμφωνα με τα άρθρα 92, 93 και 94 της συνθήκης
ΕΟΚ.

2. Με εξαίρεση το άρθρο 92 παράγραφος 2 της συνθή
κης ΕΟΚ, οι διατάξεις των άρθρων 92, 93 και 94 της
συνθήκης ΕΟΚ δεν εφαρμόζονται στα μέτρα των ενι
σχύσεων που διέπονται από τα άρθρα 3 έως 6, το άρθρο
7 δεύτερο εδάφιο σημείο 2, το άρθρο 8 παράγραφοι 2, 3
και 4, και το άρθρο 13 .»
ΆρSρο 2
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 270/79 τροποποιείται ως εξής :
1 . Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 , στο τέλος του στοιχείου α)
προστίθεται το ακόλουθο κείμενο :

«... ή εξασφαλίζεται από γεωργικούς επαγγελματικούς
οργανισμούς αναγνωρισμένους από το κράτος για την
εκπαίδευση των εφαρμοστών.»
2. Στο άρθρο 3 :

ϊ) σημείο 1 , παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο :
«β) α) οι γεωργικοί επαγγελματικοί οργανισμοί που
είναι αναγνωρισμένοι από το κράτος για την
εκπαίδευση των εφαρμοστών.» ·

Η) σημείο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο :
«γ) οι υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών, συμπεριλαμ
βανομένων των υπηρεσιών των επαγγελματικών
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οργανισμών, για τις οποίες προορίζονται οι
εφαρμοστές καθώς και οι λεπτομέρειες ελέγχου
που ισχύουν γι' αυτές.» ·
ϋί) σημείο 2, η τελευταία γραμμή του στοιχείου δ) αντι
καθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

«στις υπηρεσίες ή οργανώσεις που αναφέρονται στο
στοιχείο γ).»

3 . Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
« 1 . Τα βασικά μαθήματα που αναφέρονται στο άρθρο
3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) πρέπει να επιτρέπουν στα
άτομα που ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρον
ται στο άρθρο 6 να αποκτούν επαρκείς γνώσεις σχετικά
με τα καθήκοντά τους ιδίως στους ακόλουθους τομείς:
— τεχνικές γεωργικών εφαρμογών,
— τεχνικές διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
— τεχνικές επεξεργασίας σχεδίων για την υλική βελτίω
ση εκμετάλλευσης κατά την έννοια του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 797/85 ('),
— τεχνικές και μέθοδοι ποιοτικής βελτίωσης της παρα
γωγής,
— πρακτικές παραγωγής που συμβιβάζονται με τις απαι
τήσεις προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσι
κών πόρων,
— τεχνικές επεξεργασίας και υλοποίησης προγραμμάτων
ή μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος
2 στοιχείο α), καθώς και άλλα θέματα συνδεόμενα με
αυτά τα προγράμματα ή μέτρα,
— ψυχολογία και αγροτική κοινωνιολογία,
— πρακτική χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών πληρο
φορικής ή τηλεματικής για τη γεωργική ενημέρωση
και τις γεωργικές εφαρμογές.
(') ΕΕ αριθ. L 93 της 30. 3. 1985, σ. 1 .»

4. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
« ΆρSρο 8

1.

Οι εφαρμοστές που εκπαιδεύονται σύμφωνα με το

άρθρο 7 χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης
των προγραμμάτων ή μέτρων που αναφέρονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α).
2. Η Ιταλία φροντίζει ώστε τουλάχιστον 60% των
εφαρμοστών που εκπαιδεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7
παράγραφος 1 να χρησιμοποιούνται στο ΜCΖΖΟ^ΪΟΓΠΟ.
Εξάλλου, η Ιταλία μεριμνά ώστε οι εκπαιδευόμενοι εφαρ
μοστές να κατανέμονται αρμονικά στις διάφορες περιο
χές σε συνάρτηση με την επικρατούσα σ' αυτές τις περιο
χές κατάσταση και τις προκύπτουσες ανάγκες.
3.

Η Ιταλία διαβιβάζει, κατά περίπτωση, κάθε χρόνο :

— τα μέτρα που έχουν ληφθεί ώστε να εξασφαλίζεται
ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται από τους εφαρ
μοστές αφιερώνονται πλήρως στις εφαρμογές, απο
κλεισμένης οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης δρα
στηριότητας που δεν συνδέεται με τις εφαρμογές,
— την κατανομή των εκπαιδευθέντων κάθε χρόνο εφαρ
μοστών στις διάφορες περιοχές, σύμφωνα με τη διά
κριση μεταξύ γενικών εφαρμοστών, εξειδικευμένων
εφαρμοστών και στελεχών εφαρμοστών.
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4. Η Επιτροπή διατυπώνει γνώμη σχετικά με τα
θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14.»
5 . Το άρθρο 9 καταργείται.
6. Στο άρθρο 11 :
ΐ) παράγραφος 1 στοιχείο β), η δεύτερη περίπτωση συμ
πληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο :

«. . . με κατάρτιση που παρέχεται στα κέντρα ή οργα
νώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
στοιχείο α).» ·
ΐΐ) η αρχή της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :

«3 . Το Ταμείο επιστρέφέι στην Ιταλία τις δαπάνες
για την απασχόληση των εφαρμοστών σύμφωνα με
τους ακόλουθους όρους :
. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό κατά εκπαιδευθέντα
εφαρμοστή, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ,
που αναλαμβάνει τα καθήκοντά του για πρώτη φορά
σύμφωνα με το άρθρο 8, ανέρχεται σε 12 500 ΕCU. Το
ποσοστό

»

ΑρSρο 3

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1360/78 τροποποιείται ως εξής :
1 . Στο άρθρο 6 :

ΐ) στην παράγραφο 1 στοιχείο β), η πρώτη περίπτωση
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«— κοινούς κανόνες παραγωγής, ιδίως σε θέματα
ποιότητας των προϊόντων ή χρησιμοποίησης βιο
λογικών πρακτικών,» ■
π) στην παράγραφο 1 , το στοιχείο γ) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο :
«γ) να περιλαμβάνουν στα καταστατικά τους τουλά
χιστον την υποχρέωση για τους παραγωγούς
μέλη ομάδων, και για τις αναγνωρισμένες ομά
δες παραγωγών, μελών της ένωσης να διοχε
τεύουν στην αγορά το σύνολο της παραγωγής
που προορίζεται για εμπορία για τα προϊόντα
για τα οποία συμμετέχουν στην ομάδα ή στην
ένωση, σύμφωνα με τους κανόνες συνεισφοράς
και διάθεσης στην αγορά που έχουν καταρτιστεί
και ελέγχονται από την ομάδα ή την ένωση αντί
στοιχα.

Τά κράτη μέλη μπορούν να δεχθούν την αντικα
τάσταση αυτής της υποχρέωσης από την υποχρέ
ωση να διατίθεται στην αγορά το σύνολο της
παραγωγής που προορίζεται για εμπορία για τα
προϊόντα για τα οποία έχουν αναγνωρισθεί αντί
στοιχα από την ομάδα ή την ένωση, είτε στο
όνομά τους και για λογαριασμό τους, είτε για
λογαριασμό τους αλλά στο όνομα της ομάδας ή
της ένωσης. Η ομάδα ή η ένωση μπορεί ωστόσο
να επιτρέψει στα μέλη της να διαθέσουν στην
αγορά μέρος της παραγωγής σύμφωνα με το
πρώτο εδάφιο.

Όσον αφορά τις ομάδες παραγωγών, αυτές οι
υποχρεώσεις δεν εφαρμόζονται στο μέρος της
παραγωγής για το οποίο οι παραγωγοί είχαν
συνάψει συμβάσεις πώλησης ή το οποίο υπεσχέ
θησαν πριν από την είσοδό τους στην ομάδα
εφόσον η εν λόγω ομάδα είχε ενημερωθεί σχε
τικά, πριν από την είσοδό τους, ως προς την
έκταση και τη διάρκεια των υποχρεώσεων που
αναλήφθησαν κατ' αυτόν τον τρόπο.» ·
ίU) στην παράγραφο 3, η δεύτερη περίπτωση αντικαθί
- σταται από το ακόλουθο κείμενο :
«— με την ελάχιστη καλλιεργούμενη έκταση, τον
κύκλο εργασιών ή τον όγκο παραγωγής του σχε
τικού προϊόντος ή της ομάδας των σχετικών
προϊόντων που προέρχονται από μέλη τα οποία,
κατά την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο α),
οι ομάδες πρέπει να αντιπροσωπεύουν, καθώς
και, εάν είναι αναγκαίο, με τον ελάχιστο αριθμό
των μελών τους,
— με την εδαφική έκταση, συμπεριλαμβανομένου
του ελαχίστου καλλιεργούμενης επιφανείας με
τον κύκλο εργασιών και με το μέρος του εθνικού
όγκου παραγωγής του σχετικού προϊόντος ή
ομάδας των σχετικών προϊόντων που προέρχον
ται από ομάδες τις οποίες πρέπει να αντιπροσω
πεύουν οι ενώσεις καθώς και, αν είναι αναγκαίο,
με τον ελάχιστο αριθμό ομάδων παραγωγών
μελών της ένωσης.»

2. Στο άρθρο 10, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος :
«2α. Ωστόσο, το ποσό των χορηγούμενων ενισχύσεων
στις ομάδες παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί μετά
την 1η Ιουλίου 1985, για τα πρώτα πέντε έτη μετά την
ημερομηνία της αναγνώρισής τους :
— είναι ίσο, για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και
πέμπτο έτος αντίστοιχα, κατ' ανώτατο όριο προς 5 %,
5%, 4%, 3% και 2 % της αξίας των προϊόντων που
προέρχονται από τα μέλη που αναφέρονται στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση και τα
οποία αφορά η αναγνώριση και η διάθεση στην
αγορά,

— δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πραγματικά έξοδα ίδρυ
σης και διοικητικής λειτουργίας της σχετικής ομάδας
— καταβάλλεται σε ετήσιες δόσεις, κατ' ανώτατο όριο
κατά τη διάρκεια περιόδου επτά ετών μετά την ημερο
μηνία της αναγνώρισης.»
3 . Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
« 1 . Η προβλεπόμενη διάρκεια για την πραγματοποίη
ση της κοινής δράσης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1991 .»
Άρθρο 4

Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 355/77 συμπλη
ρώνεται με το ακόλουθο εδάφιο :
«Ωστόσο, δύναται να γίνει παρέκκλιση από τους όρους
που προβλέπονται στα στοιχεία α) και γ) αν ένα σχέδιο
αφορά την εμπορία ή τη μεταποίηση προϊόντων που προ
έρχονται από την καλούμενη βιολογική γεωργία και αν
αυτό το σχέδιο έχει πρότυπο ή πειραματικό χαρα
κτήρα.»
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Αρθρο 5

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα αναγκαία μέτρα για να
συμμορφωθούν προς τον παρόντα κανονισμό εντός προθε
σμίας εννέα μηνών από την ημερομηνία της έναρξης της
ισχύος του.
ΆρSρο 6

Τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 2, όσον
αφορά την εντατικοποίηση, και σημεία 6 και 7, εφαρμόζον
ται για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του κανονισμού.

Πριν από το τέλος του τρίτου έτους, η Επιτροπή θα υποβά
λει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εν

λόγω μέτρων συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης των δαπα
νών.

Πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το Συμβούλιο,
μετά από πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει, με ειδική
πλειοψηφία, για την παράταση των εν λόγω μέτρων.
Εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή δεν έχει ληφθεί σχετική
απόφαση, η περίοδος εφαρμογής των μέτρων αυτών παρα
τείνεται για 2 έτη.

ΆρSρο 7

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

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

Λουξεμβούργο, 15 Ιουνίου 1987.
Γ\α το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
P. DE ΚΕΕRSΜΑΕΚΕR
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Αριθ. L 167/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1761/87 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Ιουνίου 1987

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2176/84 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊ
κής Οικονομικής Κοινότητας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
Εκτιμώντας :
ότι η πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2176/84 (2) έδειξε ότι η συναρμολόγηση
στην Κοινότητα προϊόντων, η εισαγωγή των οποίων, ως
τελικά προϊόντα, υπόκειται σε δασμό αντιντάμπινγκ, μπορεί
να προκαλέσει ορισμένες δυσχέρειες ·
ότι, ειδικότερα :
— εφόσον η συναρμολόγηση ή κατασκευή πραγματοποιεί
ται από επιχείρηση συνδεόμενη καθ' οιονδήποτε τρόπο
με κάποιον από τους κατασκευαστές των οποίων οι
εξαγωγές ομοειδών προϊόντων υπόκεινται σε δασμό
αντιντάμπινγκ και
— εφόσον η αξία των μερών ή των υλικών που χρησιμοποι
ούνται κατά τις εργασίες συναρμολόγησης ή κατασκευής
και τα οποία κατάγονται από τη χώρα καταγωγής του
προϊόντος που υπόκεινται σε δασμό αντιντάμπινγκ,
υπερβαίνει την αξία όλων των άλλων χρησιμοποιουμέ
νων μερών ή υλικών,

η εν λόγω συναρμολόγηση ή κατασκευή πρέπει να θεωρεί
ται ότι οδηγεί σε καταστρατήγηση του δασμού αντιντάμ
πινγκ · ότι, προκειμένου να αποτραπεί η καταστρατήγηση
πρέπει να προβλεφθεί η είσπραξη δασμού αντιντάμπινγκ
για τα προϊόντα που συναρμολογούνται ή κατασκευάζονται
με τον τρόπο αυτό ·

ότι είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διαδικασίες και όροι για
την είσπραξη του δασμού που επιβάλλεται σε τέτοιες περι
πτώσεις ·

ότι το ποσό του δασμού αντιντάμπινγκ που εισπράττεται
θα έπρεπε να περιορίζεται στο ποσό που είναι απολύτως
αναγκαίο για να αποφεύγεται καταστρατήγηση,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2176/84, προστί
θεται η ακόλουθη παράγραφος :
« 10. α) Μπορεί να επιβάλλεται οριστικός δασμός αντι
ντάμπινγκ, κατά παρέκκλιση από τη δεύτερη
φράση της παραγράφου 4 στοιχείο α), στα προϊ
όντα τα οποία, αφού συναρμολογηθούν ή κατα
σκευαστούν στην Κοινότητα, εισέρχονται στην
αγορά της Κοινότητας, με την προϋπόθεση ότι :
(') ΕΕ αριθ. C 67 της 14. 3. 1987, σ. 20.
(2) -EE αριθ. L 201 της 30. 7 . 1984, σ. 1 .

— η συναρμολόγηση ή η κατασκευή πραγματο
ποιείται από επιχείρηση που συνδέεται καθ'
οιονδήποτε τρόπο με κάποιον από τους
κατασκευαστές των οποίων οι εξαγωγές
ομοειδών προϊόντων υπόκεινται σε οριστικό
δασμό αντιντάμπινγκ,
— η συναρμολόγηση ή η κατασκευή άρχισε ή
αυξήθηκε σημαντικά μετά την έναρξη της
διαδικασίας αντιντάμπινγκ,
— η αξία των μερών ή των υλικών που χρησι
μοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση ή
κατασκευή και τα οποία κατάγονται από τη

χώρα εξαγωγής του προϊόντος που υπόκειται
στο δασμό αντιντάμπινγκ υπερβαίνει την
αξία όλων των άλλων χρησιμοποιουμένων
μερών ή υλικών κατά τουλάχιστον 50%.
Κατά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης
λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές περιστάσεις που
συντρέχουν κατά περίπτωση και, μεταξύ άλλων,
τα ποικίλα έξοδα που συνεπάγονται οι εργασίες
συναρμολόγησης ή κατασκευής οι εργασίες
έρευνας και ανάπτυξης και η τεχνολογία που
εφαρμόζεται μέσα στην Κοινότητα.
Στην περίπτωση αυτή, το Συμβούλιο αποφασίζει
συγχρόνως ότι τα μέρη ή τα υλικά που κατάγον
ται από τη χώρα εξαγωγής του προϊόντος που
υποβάλλεται στο δασμό αντιντάμπινγκ και τα
οποία είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν
στη συναρμολόγηση ή την κατασκευή των εν
λόγω προϊόντων, θεωρείται ότι κυκλοφορούν
ελεύθερα στο εμπόριο μόνον εφόσον δεν πρόκει
ται να χρησιμοποιηθούν σε εργασίες συναρμο
λόγησης ή κατασκευής όπως καθορίζεται στο
πρώτο εδάφιο.
β) Τα προϊόντα τα οποία συναρμολογούνται ή
κατασκευάζονται με αυτό τον τρόπο θα πρέπει
να δηλώνονται στις αρμόδιες αρχές προτού εξέλ
θουν από το εργοστάσιο συναρμολόγησης ή
κατασκευής για να διατεθούν στην αγορά της
Κοινότητας. Όσον αφορά την είσπραξη δασμού
αντιντάμπινγκ, η δήλωση αυτή θεωρείται ισοδύ
ναμη με τη δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο
2 της οδηγίας 79/695/EOK.
γ) Το ποσοστό του δασμού αντιντάμπινγκ είναι
ίσο με εκείνο που ισχύει για τον κατασκευαστή
της χώρας καταγωγής ομοειδούς προϊόντος που
υπόκειται σε δασμό αντιντάμπινγκ, με τον
οποίο συνδέεται καθ' οιονδήποτε τρόπο η
επιχείρηση της Κοινότητας που πραγματοποιεί
τη συναρμολόγηση ή την κατασκευή. Το ποσό
του εισπραττόμενου δασμού δεν πρέπει να υπερ
βαίνει το ποσό που απαιτείται για να αποτραπεί
η καταστρατήγηση του δασμού αντιντάμπινγκ,
είναι δε ανάλογο προς εκείνο το οποίο προκύ
πτει από την εφαρμογή του ποσοστού του

Αριθ. L 167/ 10
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δασμού αντιντάμπινγκ ο οποίος επιβάλλεται
στον εξαγωγέα του τελικού προϊόντος επί της
τιμής cif των μερών ή υλικών που εισάγονται.

τα ζητήματα που άπτονται της παρούσας παρα
γράφου.»

ΆρSρο 2
δ) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού που
αφορούν θέματα έρευνας, διαδικασίας και οι
αναλήψεις υποχρεώσεων εφαρμόζονται σε όλα

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

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 1987 .

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
L. TINDEMANS
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1762/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης 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 τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1636/87 (4), και ιδίως το άρθρο 3 ,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής
Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως και των 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
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 24 Ιουνίου 1987.
ότι ο διορθωτικός συντελεστής που αναφέρεται στην προη
γούμενη περίπτωση εφαρμόζεται σε όλα τά 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,
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.
Ά
' ρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιουνίου 1987.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 25 Ιουνίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(')
Ο
(3)
ο
(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 .
153 της 13. 6. 1987, σ. 1 .
17 της 20. 1 . 1987, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 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)
Εισφορές

Κλάση
του κοινού

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 Ια)
11.02 Α 16)

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

Πορτογαλία

Τρίτες χώρες

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

200,17
256,63 (') Ο
173,98 («)
197,26
151,84

\
l

I
I
7,41
46,08
46,08

177,84 Ο (3) («)
137,13
147,10 (4)

II
32,13
Ο
46,08
42,63
82,60

186,68 (4) (')
Ο
52,95(0
295,93
260,08

IIII
100,31

411,61

II
43,08

317,42

(') 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.
(J) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 του Συμβουλίου 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 υπερπόντια 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.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1763/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης 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 τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1636/87 (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 ·

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 24 Ιουνίου 1987 ■
J

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 :

ΆρSρο 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.

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

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.

— 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

ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιουνίου 1987.

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

Βρυξέλλες 25 Ιουνίου 1987 .
Για την Επιτροτυή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(')
Ο
(3)
(4)
(®)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281
139
164
153
173

της
της
της
της
της

1 . 11 . 1975. σ. 1 .
24. 5. 1986, σ. 29.
24. 6. 1985, σ, 1 .
13. 6. 1987, σ. 1 .
1 . 7. 1986, σ. 4.
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Αριθ. L 167/ 14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 25ης 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)
Κλάση

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

δασμολογίου
10.01 Β I
10.01 Β II
10.02
10.03
10.04

10.05 Β
10.07 Α
10.07 Β
10.07 Γ II

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

\

IIIl
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)
Κλάση
του κοινού

Τρέχων

δασμολογίου

11.07 Α Ια)
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

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Αριθ. L 167/15

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1764/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 1987

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

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της 22ας
Σεπτεμβρίου 1966 περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1454/86 (2), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1514/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιολάδου από την
Αλγερία (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 798/87 (4), και ιδίως το άρθρο 5,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1521 /76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιολάδου από το
Μαρόκο (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 799/87 (6), και ιδίως το άρθρο 5,

εισφοράς κατά την εισαγωγή ελαιολάδου με διαγωνισμό (,3)

προβλέπει ότι το ελάχιστο ύψος εισφοράς καθορίζεται για
τα επιμέρους προϊόντα μετά από εξέταση της καταστάσεως
της διεθνούς και της κοινοτικής αγοράς καθώς και του
ύψους των εισφορών που προσφέρονται από τους συμμετέ
χοντες στο διαγωνισμό ·

ότι, κατά την είσπραξη της εισφοράς, πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι διατάξεις που αναφέρονται στις συμφωνίες μεταξύ
της Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών · ότι, ιδίως η
εισφορά που εφαρμόζεται στις χώρες αυτές καθορίζεται
αφού ληφθεί ως βάση υπολογισμού η εισφορά που εισπράτ
τεται για τις εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται παρα
πάνω στα ποσά των εισφορών που προσφέρονται από τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στις 22 και 23 Ιουνίου 1987,
οδηγεί στον καθορισμό των ελάχιστων εισφορών όπως
καθορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού ■

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1508/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιολάδου από την
Τυνησία (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 413/86 (8), και ιδίως το άρθρο 5 ,

ότι η εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή ελιών
των διακρίσεων 07.01 Ν II και 07.03 Α II του κοινού δασμο
λογίου καθώς και των προϊόντων που περιλαμβάνονται στις
διακρίσεις 15.17 Β I και 23.04 Α II του κοινού δασμολογίου
πρέπει να υπολογίζεται με βάση την ελάχιστη εισφορά που
εφαρμόζεται στην ποσότητα ελαιολάδου που περιέχεται στα
προϊόντα αυτά ■ ότι, για τις ελιές, η εισπραχθείσα εισφορά

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου της
17ης Μαΐου 1977 περί εισαγωγής στην Κοινότητα ορισμέ
νων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (9), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
800/87 (10), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,

δεν είναι δυνατόν να είναι κατώτερη από ένα ποσό που
αντιστοιχεί στο 8 % της αξίας του εισαγόμενου προϊόντος,
με καθορισμό του ποσού αυτού κατ' αποκοπή · ότι η εφαρ
μογή των διατάξεων αυτών οδηγεί στον καθορισμό των
εισφορών όπως καθορίζεται στο παράρτημα II του
παρόντος κανονισμού,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1620/77 του Συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 1977 περί των εισαγωγών ελαιολάδου από τον
Λίβανο (U),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3131 /78 (12), η Επιτροπή
αποφάσισε την προσφυγή στη διαδικασία διαγωνισμού για
τον καθορισμό των εισφορών για το ελαιόλαδο ·
ότι το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2751 /78 του
Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1978 περί θεσπίσεως των
γενικών κανόνων σχετικά με το καθεστώς καθορισμού της
(') ΕΕ αριθ. 172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
(2) ΕΕ αριθ. L 133 της 21 . 5. 1986, σ. 8.
(3) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 24.
(4) ΕΕ αριθ. L 79 της 21 . 3 . 1987, σ. 11 .
(5) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 43 .
(«) ΕΕ αριθ. L 79 της 21 . 3 . 1987, σ. 12 .
Ο ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 9,
(8) ΕΕ αριθ. L 48 της 26. 2. 1986, σ. 1 .
(') ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10.
(10) ΕΕ αριθ. L 79 της 21 . 3. 1987, σ. 13 .
(11) ΕΕ αριθ. L 181 της 21 . 7. 1977, σ. 4.
(12) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1978, σ. 60.

ΆρSρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή ελαιολάδου καθορίζονται
στο παράρτημα I.
'ΆρSρο 2

;

ί

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του
τομέα του ελαιολάδου καθορίζονται στο παράρτημα II.
Ά
' ρSρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιουνίου 1987.
(») ΕΕ αριθ. L 331 της 28. 11 . 1978, σ. 6.

Αριθ. L 167/ 16

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπάΐκων Κοινοτήτων
O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος,
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

26. 6. 87
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ΑριS. L 167/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

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

Κλάση του κοινού δασμολογίου

15.07 Α I α)

60,00 (')

15.07 Α I 6)

60,00 (')

15.07 Α 1 γ)

60,00 (')

15.07 Α II α)

70,00 (2)

15.07 Α II 6)

96,00 (3)

(') Κατά την εισαγωγή των ελαιολάδων της δασμολογικής αυτής διακρίσεως, που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε μια από
τις κατωτέρω χώρες και μεταφερθεί απευθείας από τις χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνε
ται κατά :

α) Λίβανος : 0,60 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα ·
6) Τυνησία : 12,69 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα, υπό τον όρο ότι ο έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την εξα
γωγή που επέβαλε η Τυνησία, χωρίς εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι επιβαλλομένου
φόρου ·
γ) Τουρκία : 22,36 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα, υπό τον όρο ότι ο έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την εξα
γωγή που επέβαλε η Τουρκία, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι επιβαλλομένου
φόρου ■
δ) Αλγερία και Μαρόκο : 24,78 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα, υπό τον όρο ότι ο έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο
κατά την εξαγωγή που επέβαλαν οι χώρες αυτές, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγ
ματι επιβαλλομένου φόρου.
(2) Κατά την εισαγωγή των ελαιολάδων της δασμολογικής αυτής διακρίσεως :
α) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται απευθείας από τις
χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 3,86 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα ·
β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η
εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 3,09 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα.
(3) Κατά την εισαγωγή των ελαιολάδων της δασμολογικής αυτής διακρίσεως :
α) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται απευθείας από τις
χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 7,25 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα·
β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η
εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 5,80 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εισφορές κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιολάδου
(ΕCU/100 χγρ)
Κλάση του κοινού δασμολογίου

Τρίτες χώρες

07.01 Ν II

13,20

07.03 Α II

13,20

15.17 Β I α)

30,00

15.17 Β I 6)

48,00

23.04 Α II

4,80
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Αριθ. L 167/ 18

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1765/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Ιουνίου 1987
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1764/86 και (ΕΟΚ)
αριθ. 1971 /86 όσον αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής Τουρκίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 288/82 του Συμβουλίου της 5ης
Φεβρουαρίου 1982 περί του κοινού καθεστώτος εισαγωγών
('), και ιδίως το άρθρο 10,

Ύστερα από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής
Επιτροπής που συνεστήθη με το άρθρο 5 του προαναφερό
μενου κανονισμού,

κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3981 /86 (6), προβλέπουν ότι το
έγγραφο εξαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2819/79 θα χορηγείται ή θα θεωρείται
μόνον ύστερα από υποβολή «πληροφοριακού εγγράφου
εξαγωγής» το οποίο χορηγείται από τους τουρκικούς συνδέ
σμους εξαγωγέων ενδυμάτων της Κωνσταντινούπολης της
Σμύρνης και της Çukurova ·
ότι πρέπει να συμπληρωθεί ο κατάλογος των συνδέσμων
εξαγωγέων που αναφέρονται στον κανονισμό αυτό,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :
ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 2819/79 της Επιτροπής (2),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3980/86 (3), υποβάλλει τις εισαγωγές ορισμένων
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που κατάγονται από
ορισμένες τρίτες χώρες σε καθεστώς κοινοτικής επιτή
ρησης·

ότι στον τομέα των συναλλαγών ορισμένων κλωστοϋφαν
τουργικών προϊόντων έχει καθιερωθεί διοικητική συνεργα
σία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
της Τουρκίας ·
ότι οι κανονισμοί της Επιτροπής ( ΕΟΚ) αριθ. 1769/86 (4)
και (ΕΟΚ) αριθ. 1971 /86 (5), όπως επεκτάθηκαν από τον

ΆρSρο 1

Στο άρθρο 1 , η παράγραφος 2 των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
1769/86 και (ΕΟΚ) αριθ. 1971 /86 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :

«Τα έγγραφα αυτά χορηγούνται από τους συνδέσμους
εξαγωγέων ενδυμάτων της Κωνσταντινούπολης ( Istanbul)
της Σμύρνης ( Izmir), της ΖΙΙ1ΊUΓΟΝ2 και της Bursa.»
ΆρSρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 1987.
Για την Επιτροπή
Willy DE CLERCQ

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

35 της 9. 2 . 1982, σ . 1 .
320 της 15 . 12. 1979, σ. 9.
370 της 30. 12. 1986, σ. 21 .
153 της 7 . 6. 1986, σ. 26.
170 της 27 . 6. 1986, σ. 27 .

(6) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1986, σ. 25 .
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Αριθ. L 167/ 19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1766/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιουνίου 1987

περί παύσεως της αλιείας του σαφριδιού από πλοία με σημαία ενός κράτους μέλους, με
εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2057/82 του Συμβουλίου της
29ης Ιουνίου 1982 περί θεσπίσεως ορισμένων μέτρων ελέγ
χου των αλιευτικών δραστηριοτήτων ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4027/86 (2),
και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4034/86 του Συμβουλίου της
22ας Δεκεμβρίου 1986 για τον καθορισμό, για ορισμένα
αποθέματα ιχθύων ή ομάδες ιχθύων, του συνόλου επιτρεπο
μένων αλιευμάτων για το 1987, και ορισμένων όρων υπό
τους οποίους μπορούν να αλιευθούν (3), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1365/87 (4), προβλέπει
τις ποσοστώσεις για το σαφρίδι για το έτος 1987 ·

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4041 /86 του Συμβουλίου της
22ας Δεκεμβρίου 1986 για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή
ποσοτήτων μερλούκιων, σαφριδιών και γουρλομάτας, που
παρέχονται στην Ισπανία για το έτος 1987 (5) παρέχει στην
Ισπανία μια συμπληρωματική ποσότητα σαφριδιών ·
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4033/86 του Συμβουλίου της
18ης Δεκεμβρίου 1986 για τον καθορισμό, για το 1987,
ορισμένων μέτρων διατήρησης ή διαχείρισης των αλιευτι
κών πόρων που εφαρμόζονται για τα σκάφη με πορτογα
λική σημαία, στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη
δικαιοδοσία των κρατών μελών, εκτός της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας (6) παρέχει στην Πορτογαλία μια ποσότητα
σαφριδιών ·

ότι, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων που
αφορούν τους ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων
αποθέματος για το οποίο υπάρχει ποσόστωση, είναι αναγ
καίο να καθορίσει η Επιτροπή την ημερομηνία κατά την
οποία τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται από πλοία που
φέρουν τη σημαία κράτους μέλους θεωρείται ότι έχουν
εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει διατεθεί ■

ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην
Επιτροπή, το ποσό των αλιευμάτων σαφριδιού στα ύδατα
των διαιρέσεων CΙΕΜ VIII, εκτός VIII C, από πλοία με
σημαία ενός κράτους μέλους με εξαίρεση την Ισπανία και
την Πορτογαλία, ή νηολογημένα σ' ένα κράτος μέλος με
εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία, έφθασαν τις
ποσοστώσεις που είχαν διατεθεί στα κράτη μέλη για το
1987, με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία
ότι τα αλιεύματα σαφριδιού στα ύδατα των διαιρέσεων
CΙΕΜ V β, VI, VII και VIII Β, ά, από πλοία με σημαία της
Ισπανίας και της Πορτογαλίας ή νηολογημένα στην Ισπανία
ή την Πορτογαλία, δεν έφθασαν τη συμπληρωματική ποσό
τητα αλιεύματος που είχε χορηγηθεί στην Ισπανία ή την
ποσότητα που είχε χορηγηθεί στην Πορτογαλία,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
Το ποσό των αλιευμάτων σαφριδιού στα ύδατα των διαιρέ
σεων CΙΕΜ VIII, εκτός VIII C, από πλοία με σημαία ενός
κράτους μέλους με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτο
γαλία, ή νηολογημένα σ' ένα κράτος μέλος με εξαίρεση την
Ισπανία και την Πορτογαλία, εκτιμάται ότι έχουν εξαν
τλήσει τις ποσοστώσεις που είχαν διατεθεί στην Κοινότητα
για το 1987, με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία.
Απαγορεύεται η αλιεία σαφριδιού στα ύδατα των διαιρέ
σεων CΙΕΜ VIII, εκτός VIII ς, από πλοία με σημαία ενός
κράτους μέλους με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτο

γαλία, ή νηολογημένα σ' ένα κράτος μέλος με εξαίρεση την
Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς και η παραμονή επί
του πλοίου ή η μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο και η
εκφόρτωση αυτού του αποθέματος που έχει αλιευθεί από
αυτά τα πλοία μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόν
τος κανονισμού.

' ρSρο 2
Ά
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 24 Ιουνίου 1987.
Για την Επιτροπή
António CARDOSO E CUNHA

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(«)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

220
376
376
129
376
376

της
της
της
της
της
της

29.
31 .
31 .
19.
31 .
31 .

7. 1982, α 1 .
12. 1986, σ. 4.
12. 1986, σ. 39.
5. 1987, σ. 15.
12. 1986, σ. 109.
12. 1986, σ. 37.
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Αριθ. L 167/20

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1767/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 1987

περί δημοπρασίας για την πώληση, με σκοπό την εξαγωγή, του δεματοποιημένου καπνού
που κατέχει ο ελληνικός οργανισμός παρεμβάσεως
ΆρSρο 2

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

Η πώληση πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία δημοπρα
σίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

3389/73 .

ΆρSρο 3
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 727 /70 του Συμβουλίου της 21ης
Απριλίου 1970 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του ακατέργαστου καπνού ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/86 (2), και ιδίως
το άρθρο 7 παράγραφος 4,

Η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών
στην έδρα της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
καθορίζεται στις 11 Σεπτεμβρίου 1987, ώρα 15.00 (ώρα
Βρυξελλών).

Εκτιμώντας :

ΆρSρο 4

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3389/73 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3263/85 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους
της διαθέσεως προς πώληση των καπνών που κατέχονται
από τους οργανισμούς παρεμβάσεως·

ότι, λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται από την
αποθεματοποίηση του δεματοποιημένου καπνού, κυρίως
λόγω των εξόδων αποθεματοποιήσεως, αποδεικνύεται
σκόπιμο να διεξαχθεί δημοπρασία για τη διάθεση προς
πώληση του καπνού αυτού κατά παρτίδες και να εξαχθεί ο
καπνός αυτός χωρίς επιστροφή ·

ότι η πληρωμή για το σύνολο των παρτίδων αυτών πραγμα
τοποιείται πριν από την απόσυρση του καπνού · ότι πρέπει
να προβλεφθεί ότι, κατόπιν αιτήσεως του υπερθεματιστή,
θα αποδεσμεύεται η ασφάλεια κατά το μέτρο που πραγμα
τοποιούνται οι εξαγωγές για τις ποσότητες καπνού που
αποσύρθηκαν ·

Η ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την παραλαβή
του καπνού από τον υπερθεματιστή, που αναφέρεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3389/73, καθορίζεται :

α) κατά τη λήξη του τέταρτου μήνα που έπεται της ημερο
μηνίας δημοσιεύσεως του αποτελέσματος της δημοπρα
σίας στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων, για το ένα τρίτο τουλάχιστον των παρτίδων ·
β) κατά τη λήξη του έκτου μήνα που έπεται της εν λόγω
ημερομηνίας για τον υπολειπόμενο καπνό.
ΆρSρο 5

1.

Η ασφάλεια που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονι

σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3389/73 πρέπει να παρασχεθεί επ'
ονόματι και παρά της Υπηρεσίας Διαχειρίσεως Αγορών
Γεωργικών Προϊόντων (ΥΔΑΓΕΠ), Αχαρνών 5, Αθήνα 108,
Ελλάδα.

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Γίνεται πώληση, με σκοπό την εξαγωγή, πέντε παρτίδων
δεματοποιημένου ακατέργαστου καπνού που προέρχονται
από τη συγκομιδή του έτους 1985 και ευρίσκονται στην
κατοχή του ελληνικού οργανισμού παρεμβάσεως, συνολικού
βάρους 7 373 531 χιλιογράμμων, κατανεμημένου ανά ποικι
λίες όπως εμφαίνεται στο παράρτημα.

2. Η Επιτροπή ανακοινώνει αμέσως το αποτέλεσμα της
δημοπρασίας στον εν λόγω οργανισμό παρεμβάσεως. Αυτός
αποδεσμεύει αμέσως τις ασφάλειες των προσφερόντων των
οποίων οι προσφορές δεν ήταν παραδεκτές, και αυτών υπέρ
των οποίων δεν έγινε κατακύρωση.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 δεύτερο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3389/73, οι ασφάλειες
του ή των υπερθεματιστών αποδεσμεύονται αμέσως μόλις
πληρωθούν οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 7 στοιχείο
γ) του εν λόγω κανονισμού.
3 . Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η ασφάλεια
αποδεσμεύεται κατ' αναλογία των ποσοτήτων καπνού για
τις οποίες προσκομίζονται οι αποδείξεις που αναφέρονται
το άρθρο 7 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού.

ΆρSρο 6
(0
(2)
(J)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

94 της 28. 4. 1970, σ. 1 .
139 της 24. 5. 1986, σ. 1 .
345 της 15. 12. 1973, σ. 47.
311 της 22. 11 . 1985 , σ. 22 .

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.
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Αριθ. L 167/21

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

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρτίδα
αριθ.

Ποικιλία

Εσοδεία

Βάρος
(χιλιόγραμμα)

1

Burley

1985

1 474 700

2

Burley

1985

1 474 700

3

Burley

1985

1 474700

4

Burley

1985

1 474 700

5

Burley

1985

1 474 731

Σύνολο

7 373 531

Αριθ. L 167/22
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1768/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 1987

περί καθορισμού της ημερομηνίας λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων περί
ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του χοιρείου κρέατος
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

να ανασταλούν οι ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματο
ποίηση στον τομέα του χοιρείου κρέατος·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

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

τον κανονιομό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα του χοιρείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1475/86 (2), και
ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 6.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι οι ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση, που χορη
γήθηκαν κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
107/87 της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 1987 περί ειδι
κών όρων χορήγησης ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματο
ποίηση στον τομέα του χοιρείου κρέατος (3), όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1259/87 (4), είχαν
ευνοϊκά αποτελέσματα στην αγορά χοιρείου κρέατος και
ότι μπορεί να αναμένεται μια προσωρινή σταθεροποίηση
των τιμών του χοιρείου κρέατος ■ ότι πρέπει, ως εκ τούτου,

ΆρSρο 1

Ως ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή
αιτήσεων περί ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση
στον τομέα του χοιρείου κρέατος ορίζεται η 29η Ιουνίου
1987 .

ΆρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(')
Ο
Ο
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

282 της 1 . 11 . 1975 . σ. 1 .
133 της 21 . 5 . 1986. σ. 39.
14 της 16 . 1 . 1987 . σ. 8 .
119 της 7 . 5 . 1987 , σ. 9.

Αριθ. L 167/23
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1769/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 1987

περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για σάκους και σακίδια συσκευα
σίας, προϊόντα της κατηγορίας 33 (κωδικός 40.0330), καταγωγής Βραζιλίας, δικαιούχου των
προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86 του Συμβουλίου δασμολογικών προτι
μήσεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

οποτεδήποτε, κατά τις εισαγωγές των προϊόντων αυτών,
μόλις καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο οι εν λόγω ατομικές
οροφές ·

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86 του Συμβουλίου της
16ης Δεκεμβρίου 1986 περί εφαρμογής των γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1987 για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσό
μενων χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιμώντας :

ότι, με βάση το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3925/86, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού
καθεστώτος παρέχεται, σε κάθε κατηγορία προϊόντων που
αποτελούν αντικείμενο ατομικών οροφών μη κατανεμημέ
νων μεταξύ των κρατών μελών, μέσα στα όρια των ποσοτή
των που καθορίζονται στη στήλη 7 των παραρτημάτων I ή
II έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις χώρες ή εδάφη
καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5 των εν λόγω
παραρτημάτων ·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού, η
είσπραξη τελωνειακών δασμών δύναται να επαναφερθεί
Κωδικός
αριθμός

Κατη
γορία

Ο)
40.0330

33

Κλάση

ότι για σάκους και σακίδια συσκευασίας προϊόντα της
κατηγορίας 33 (κωδικός 40.0330), η οροφή διαμορφώνεται
σε ύψος 15,2 τόνων· ότι, κατά την ημερομηνία 1η Ιουνίου
1987, οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής
Βραζιλίας, στην Κοινότητα, δικαιούχου των δασμολογικών
προτιμήσεων, ανέρχονται διά καταλογισμού στο επίπεδο
της εν λόγω οροφής·

ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Βραζιλίας

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Από τις 29 Ιουνίου 1987, η ανασταλείσα δυνάμει του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86, εφαρμογή τελωνειακών
δασμών αποκαθίσταται κατά την εισαγωγή στην Κοινό
τητα των παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Βραζιλίας :

Κώδικας

του κοινού

δασμολογίου
2)
51.04 ex Α

ΝΙΜΕΧΕ

Περιγραφή εμπορευμάτων

(3

4

Υφάσματα εκ συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών ινών
συνεχών (συμπεριλαμβανομένων και των υφασμάτων εκ
μονοΐνων νημάτων ή εκ λωρίδων των κλάσεων 51.01 ή
51.02):

Α. Υφάσματα εκ συνθετικών υφαντικών ινών :
62.03 ex Β

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας :

51.04-06

62.03-51 , 59

(') ΕΕ αριθ. L 373 της 31 . 12. 1986, σ. 68.

Β. Εξ υφασμάτων εξ ετέρων υφαντικών υλών :
II. Έτερα :
Υφάσματα από συνθετικά υφαντικά νημάτια που
γίνονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές, από
πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο, με πλάτος
μικρότερο των 3 πι
Σάκοι και σακίδια συσκευασίας, εκτός των πλεκτών,
που γίνονται από τις λουρίδες αυτές ή από παρό
μοιες μορφές

Αριθ. L 167/24

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΆρSρο 2

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

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 1987.
Για την Επιτροπή
CΟCΚFΙΕLD

Αντιπρόεδρος

26. 6. 87

Αριθ. L 167/25

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1770/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Ιουνίου 1987

περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για κάλτσες, ενδύματα εξωτερικά
και εσωτερικά της κλάσεως ex 60.03 και των διακρίσεων 60.04 ex Α, 60.05 Α ex Π, 61.02 Α I,
61.04 Α και 61.11 Α του κοινού δασμολογίου, προϊόντα της κατηγορίας 68 (κωδικός 40.0680),
καταγωγής Ταυλάνδης, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86
του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

οποτεδήποτε, κατά τις εισαγωγές των προϊόντων αυτών,
μόλις καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο οι εν λόγω ατομικές
οροφές ■

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86 του Συμβουλίου της
16ης Δεκεμβρίου 1986 περί εφαρμογής των γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1987 για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμε
νων χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιμώντας :

ότι, με βάση το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3925/86, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού
καθεστώτος παρέχεται, σε κάθε κατηγορία προϊόντων που
αποτελούν αντικείμενο ατομικών οροφών μη κατανεμημέ
νων μεταξύ των κρατών μελών, μέσα στα όρια των ποσοτή
των που καθορίζονται στη στήλη 7 των παραρτημάτων I ή
II έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις χώρες ή εδάφη
καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5 των εν λόγω
παραρτημάτων ·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού, η
είσπραξη τελωνειακών δασμών δύναται να επαναφερθεί
Κωδικός
αριθμός

Κατη
γορία
(1 )

40.0680

68

Κλάση

ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Ταϋλάνδης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Από τις 29 Ιουνίου 1987, η ανασταλείσα, δυνάμει του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86, εφαρμογή τελωνειακών
δασμών αποκαθίσταται κατά την εισαγωγή στην Κοινό
τητα των παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Ταϋλάνδης :

Κώδικας

του κοινού

δασμολογίου
(2)
ex 60.03

ότι για κάλτσες, ενδύματα εξωτερικά και εσωτερικά της
κλάσεως ex 60.03 και των διακρίσεων 60.04 ex Α, 60.05 Α ex
II, 61.02 Α I, 61.04 Α και 61.11 Α του κοινού δασμολογίου,
προϊόντα της κατηγορίας 68 (κωδικός 40.0680), η οροφή
διαμορφώνεται σε ύψος 8,7 τόνων · ότι, κατά την ημερομη
νία 1η Ιουνίου 1987, οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων
καταγωγής Ταϋλάνδης στην Κοινότητα, δικαιούχου των
δασμολογικών προτιμήσεων, ανέρχονται διά καταλογισμού
στο επίπεδο της εν λόγω οροφής·

ΝΙΜΕΧΕ

Περιγραφή εμπορευμάτων

(3)

(4)

60.03-01 , 03, 05, 09

Κάλτσες εν γένει, προστατευτικά των καλτσών και παρό
μοια είδη πλεκτικής, μη ελαστικά ούτε συνδυασμένα με
καουτσούκ

60.04 ex Α

60.04-02, 03 , 04, 06, 07, 08, 10, 11 ,
12, 14

Ενδύματα εσωτερικά πλεκτά, μη ελαστικά ούτε συνδυα
σμένα με καουτσούκ :

Α. Ενδύματα για βρέφη, ενδύματα για κορίτσια μέχρι και
το εμπορικό μέγεθος 86
60.05 Α ex II

60.05-06, 07, 08, 09, 91

Ενδύματα εξωτερικά, συμπληρώματα της ένδυσης και άλλα
είδη πλεκτά, μη ελαστικά ούτε συνδυασμένα με καου
τσούκ :

Α. Ενδύματα εξωτερικά και συμπληρώματα της ένδυσης:
II. Άλλα :

6) Άλλα :

1 . Ενδύματα για βρέφη. Ενδύματα για κορίτσια
μέχρι και το εμπορικό μέγεθος 86
61.02 Α I

61.02-01 , 03

Εξωτερικά ενδύματα για γυναίκες, κορίτσια και μικρά
παιδιά :

Α. Ενδύματα για βρέφη, ενδύματα για κορίτσια μέχρι και
το εμπορικό μέγεθος 86
(') ΕΕ αριθ. L 373 της 31 . 12. 1986, σ. 68.

Κωδικός
αριθμός

l
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Αριθ. L 167/26

Κατη

Κλάση

Κώδικας

του κοινού

γορία

δασμολογίου

(D

(2)
61.04 Α

ΝΙΜΕΧΕ

Περιγραφή εμπορευμάτων

(3)

(4)

Ενδύματα εσωτερικά για γυναίκες, κορίτσια και μικρά

61.04-01 , 09

παιδιά :

Α. Ενδύματα για βρέφη, ενδύματα για κορίτσια, μέχρι και
το εμπορικό μέγεθος 86
61.11 Α

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης για βρέφη, με
εξαίρεση τα γάντια για βρέφη των κατηγοριών 10 και 87
και των υφασμένων καλτσών, περιποδίων και κοντών περι
ποδίων της κατηγορίας 88

61.11-00

ΆρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες. 25 Ιουνίου 1987.

Για την Επιτροπή
CΟCΚFΙΕLD

Αντιπρόεδρος

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Αριθ. L 167/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1771/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 1987

περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων
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. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
773/87 (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 4,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :
ότι, δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
804/68, η διαφορά μεταξύ των τιμών στο διεθνές εμπόριο
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω
κανονισμού και των τιμών των προϊόντων αυτών εντός της
Κοινότητας δύναται να καλυφθεί με μια επιστροφή κατά
την εξαγωγή ·

ότι, κατά τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 876/68 του Συμβου
λίου της 28ης Ιουνίου 1968 περί θεσπίσεως, στον τομέα του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, των γενικών
κανόνων σχετικά με τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους (3),
όπως τροποποιήθηκε .τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1344/86 (4), οι επιστροφές για τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, τα
οποία εξάγονται ως έχουν, καθορίζονται αφού ληφθούν
υπόψη :
— η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως στην αγορά
της Κοινότητας όσον αφορά την τιμή του γάλακτος, των
γαλακτοκομικών προϊόντων και των διαθεσίμων ποσο
τήτων, καθώς και στο διεθνές εμπόριο, όσον αφορά τις
τιμές του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
— τα έξοδα εμπορίας και τα πλέον συμφέροντα έξοδα μετα

φοράς από την αγορά της Κοινότητας μέχρι τους λιμένες
ή άλλους τόπους εξαγωγής της Κοινότητας καθώς και τις
δαπάνες διοχετεύσεως μέχρι τις χώρες προορισμού,
— οι στόχοι της κοινής οργανώσεως αγοράς, στον τομέα
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, οι
οποίοι αποβλέπουν στην εξασφάλιση ισορροπίας και
κανονικών εξελίξεων των τιμών και των συναλλαγών
στις αγορές αυτές,
— η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινό
τητας

— η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών ·
ότι, κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 876/68, οι τιμές εντός της Κοινότητας καθορίζονται
(')
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
78 της 20. 3. 1987, σ. 1 .
155 της 3. 7. 1968, σ. 1 .
119 της 8. 5. 1986, σ. 36.

αφού ληφθούν υπόψη οι εφαρμοζόμενες τιμές που αποδει
κνύονται οι πλέον ευνοϊκές για την εξαγωγή, οι δε τιμές στο
διεθνές εμπόριο καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη ιδίως:
α) οι τιμές που εφαρμόζονται στις αγορές τρίτων χωρών ·
6) οι τιμές οι πλέον ευνοϊκές κατά την εισαγωγή, προελεύ
σεως από τρίτες χώρες στις τρίτες χώρες προορισμού ·
γ) οι τιμές στην παραγωγή που διαπιστώνονται στις τρίτες
χώρες εξαγωγείς λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση,
τις επιδοτήσεις που χορηγούνται από τις χώρες αυτές ■
δ) οι τιμές προσφοράς «ελεύθερο στα σύνορα» της Κοινό
τητας ·

ότι κατά το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 876/68, 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 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68
ανάλογα με τον προορισμό τους·
ότι το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
876/68 προβλέπει ότι ο κατάλογος των προϊόντων για τα
οποία χορηγείται μια επιστροφή κατά την εξαγωγή και το
ποσό της επιστροφής αυτής καθορίζονται τουλάχιστον μία
φορά κάθε τέσσερις εβδομάδες · ότι το ποσό της επιστροφής
δύναται να διατηρηθεί στο αυτό επίπεδο περισσότερο από
τέσσερις εβδομάδες·
ότι κατά το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1098/68
της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1968 περί καθορισμού των
λεπτομερειών εφαρμογής των επιστροφών κατά την
εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομι
κών προϊόντων (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3812/85 (6), η επιστροφή που χορη
γείται για τα προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση 04.02 Β
του κοινού δασμολογίου είναι ίση με το άθροισμα δύο στοι
χείων, από τα οποία το ένα προορίζεται να λάβει υπόψη την
ποσότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων και το άλλo
προορίζεται να λάβει υπόψη την ποσότητα της ζαχαρόζης
που έχει προστεθεί · ότι το τελευταίο αυτό στοιχείο λαμβά
νεται υπόψη μόνο όταν η προστιθέμενη ζαχαρόζη έχει
παραχθεί από τεύτλα ή ζαχαροκάλαμα που συγκομίσθηκαν
στην Κοινότητα ·
ότι για τα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 04.02 Β
II α) ή 04.02 Β II β) 1 του κοινού δασμολογίου, περιεκτικό
τητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες κατώτερης ή ίσης του
9,5 %, το ανωτέρω αναφερόμενο στοιχείο ορίζεται για 100
χιλιόγραμμα ολόκληρου του προϊόντος · ότι για τα άλλα
προϊόντα της διακρίσεως 04.02 Β το στοιχείο αυτό υπολογί
ζεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό βάσεως με την περιεκτι
κότητα σε γαλακτοκομικά προϊόντα του εν λόγω προϊ
όντος · ότι αυτό το ποσό βάσεως είναι ίσο με την επιστροφή
που καθορίζεται για 1 χιλιόγραμμο των γαλακτοκομικών
προϊόντων που εμπεριέχονται σε ολόκληρο τό προϊόν·
(!) ΕΕ αριθ. L 184 της 29. 7. 1968, σ. 10.
(6) ΕΕ αριθ. L 368 της 31 . 12. 1985, α 3.

I
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ότι το δεύτερο στοιχείο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας
με την περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη ολοκλήρου του προϊόν
τος το ποσό βάσεως της επιστροφής που ισχύει την ημέρα
της εξαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο
1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (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) ·

ότι για να καταστεί δυνατό να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των επιστροφών ο υπολογισμός τους πρέπει να
συμπεριλαμβάνει :
— 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 (3),
— για τα άλλα νομίσματα, συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών
ισοτιμιών όψεως καθενός από αυτά τα νομίσματα όπως
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης
περιόδου, σε σχέση με τα νομίσματα της Κοινότητας
που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση, και του
προαναφερθέντος συντελεστού ■
ότι το ποσό επιστροφής για τα τυριά υπολογίζεται για τα
προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση · ότι η
κρούστα και τα υπολείμματα δεν είναι προϊόντα που αντα
ποκρίνονται στον προορισμό αυτόν · ότι για να αποφευχθεί
κάθε σύγχυση ερμηνείας πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα
προϊόντα αυτά που υπάγονται στην κλάση 04.04 του κοινού
δασμολογίου δεν απολαύουν επιστροφής ·
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ, 896/84 της Επιτροπής (4),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2881 /84 (5), προέβλεψε συμπληρωματικά μέτρα όσον αφορά
τη χορήγηση επιστροφών κατά τις αλλαγές περιόδου ■ ότι οι
διατάξεις αυτές προβλέπουν τη διαφοροποίηση των αποδό
σεων συναρτήσει της ημερομηνίας παρασκευής των προϊό
ντων ·

γαλακτοκομικών προϊόντων, και ιδίως στις τιμές των προϊ
όντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά, οδηγεί
στον καθορισμό της επιστροφής για τα προϊόντα και τα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού ·

ότι το άρθρο 275 της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και
της Πορτογαλίας προβλέπει ότι μπορούν να χορηγούνται
επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Πορτογαλία · ότι η
εξέταση της καταστάσεως και των διαφόρων επιπέδων
τιμών , οδηγεί στο να μην εξετασθεί ο καθορισμός
επιστροφής κατά την εξαγωγή προς την Πορτογαλία ■
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
1 . Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή σε φυσική κατά
σταση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 17 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 καθορίζονται στα ποσά
που ορίζονται στο παράρτημα.

2. Δεν καθορίζεται επιστροφή για τις εξαγωγές προς τη
ζώνη Ε για τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις 04.01 ,
04.02, 04.03 και 23.07 του κοινού δασμολογίου.
3 . Δεν καθορίζεται επιστροφή για τις εξαγωγές προς την
Πορτογαλία, συμπεριλαμβανομένων των Αζορών και της .
Μαδέρας, για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
804/68 .

ΆρSρο 2

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιουνίου 1987.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(')
Ο
Ο
(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 .
164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
91 της 1 . 4. 1984. σ. 71 .
272 της 13 . 10. 1984. σ. 16 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1987 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή
στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
(ECU/100 kg καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση
του κοινού

Ποσό

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

επιστροφής

δασμολογίου

04.01

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), νωπά, μη συμπυκνωμένα ούτε περιέχοντα
σάκχαρον :

ex Α. Έτερα του ορού γάλακτος, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας
κατωτέρας ή ίσης του 6% ('):
I. Γιαούρτι, κεφίρ, οξύγαλα, γάλα αποβουτυρωμένον και έτερα γάλακτα
υποστάντα ζύμωσιν ή οξυνισθέντα :
α) Εις αμέσους συσκευασίας καθαρού περιεχομένου κατωτέρου ή ίσου
των 2 λίτρων :

( 1 ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης
του 1,5 %

011005

8,95

(2) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
1,5 % και κατωτέρας ή ίσης του 3%

011015

12,62

(3) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του 3%

0110 20

16,07

\

β) Έτερα :

l

( 1 ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης
του 1,5 %

011025

8,95

(2) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
1,5 % και κατωτέρας ή ίσης του 3 %

011035

12,62

(3) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του 3 %

011040

16,07

li

II. Λοιπά :

I

α) Εις αμέσους συσκευασίας καθαρού περιεχομένου κατωτέρου ή ίσου
των 2 λίτρων και περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας:

\\

1 . Κατωτέρας ή ίσης του 4% :

(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 1,5%

0130 10

8,95

(66) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
1,5 % καί κατωτέρας ή ίσης του 3%

0130 22

12,62

013031

16,07

0140 00

18,37

(γγ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
3%

2. Ανωτέρας του 4%

Il
Il

β) Μη κατονομαζόμενα, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας:
1 . Κατωτέρας ή ίσης του 4% :

(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 1,5 %

0150 10

8,95

(66) Περιεκτικότητος κατά 6άρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
1,5% και κατωτέρας ή ίσης του 3%

015021

12,62

015031

16,07

0160 00

18,37

(γγ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
3%

2. Ανωτέρας του 4%
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ΑριS. L 167/30

(ECU/100
Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)

Κώδικας

δασμολογίου
)4.01

1συνέχεια)

Ποσό

επιστροφής

ex Β. Έτερα, εκτός του ορού γάλακτος, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς
ουσίας ('):

ex

I. Ανωτέρας του 6% και κατωτέρας ή ίσης του 21 % :
(α) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης
020005

22,94

020011

34,18

0200 21

50,23

0300 12

59,40

0300 13

91,50

030020

100.67

040011

114,44

0400 22

167,17

0400 30

194.68

0620 00

105,00

(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 1 1 %

0720 00

105,00

(66) Περιεκτικότητος κατά δάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
11 % και κατωτέρας ή ίσης του 17%

072020

128,62

(γγ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
17% και κατωτέρας ή ίσης του 25%

0720 30

137,17

072040

149,00

082020

150,36

0820 30

151,95

του 10 %

(6) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
10 % και κατωτέρας ή ίσης του 17 %
(γ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
7%

II, Ανωτέρας του 21% και κατωτέρας ή ισης του 45 % :

(α) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης
του 35 %

(β) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
35 % και κατωτέρας ή ίσης του 39 %
(γ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
39 %

III . Ανωτέρας του 45 % :

(α) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης
του 68%

(β) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
68 % και κατωτέρας ή ίσης του 80 %
(γ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
80%

04.02

Γάλα και κρέμα γάλακτος διατηρημένα, συμπυκνωμένα ή περιέχοντα σάκχαρον :
Α. Άνευ προσθήκης σακχάρεως (2) :

II. Γάλα και κρέμα γάλακτος, εις κόνιν ή κόκκους :
α) Εις αμέσους συσκευασίας καθαρού περιεχομένου κατωτέρου ή ίσου των
2,5
και περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας:
1 . Κατωτέοας ή ίσης του 1,5 %

2. Ανωτέρας του 1,5 % και κατωτέρας ή ίσης του 27% :

(δδ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
25%

3 . Ανωτέρας του 27% και κατωτέρας ή ίσης του 29% :
(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 28 %
(66) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
28%
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(ECU/100

καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)

Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

Κώδικας

δασμολογίου
04.02

Ποσό

επιστροφής

4. Ανωτέρας του 29 % :

(συνέχεια)

(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
0920 10

154,20

(66) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
41 % και κατωτέρας ή ίσης του 45 %

0920 30

167,67

(γγ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
45 % και κατωτέρας ή ίσης του 59 %

092040

172,34

(δδ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
59% και κατωτέρας ή ίσης του 69 %

0920 50

188,78

(εε) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
69 % και κατωτέρας ή ίσης του 79 %

0920 60

200,16

0920 70

211,84

1020 00

105,00

(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 1 1 %

112010

105,00

(66) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
11 % και κατωτέρας ή ίσης του 17 %

1120 20

128,62

(γγ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
17 % και κατωτέρας ή ίσης του 25 %

1120 30

137,17

1120 40

149,00

1220 20

150,36

1220 30

151,95

1320 10

154,20

1320 30

167,67

(γγ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
45 % και κατωτέρας ή ίσης του 59 %

132040

172,34

(δδ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
59% και κατωτέρας ή ίσης του 69%

1320 50

188,78

(εε) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
69% και κατωτέρας ή ίσης του 79 %

1320 60

200,16

1320 70

211,84

ίσης του 41 %

(ζζ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
79%

6) Ετερα, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας:
1 . Κατωτέρας ή ίσης του 1,5 %

2. Ανωτέρας του 1,5 % και κατωτέρας ή ίσης του 27 % : .

(δδ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
25 %

3. Ανωτέρας του 27 % και κατωτέρας ή ίσης του 29 % :

(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 28 %

(66) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
28%

4. Ανωτέρας του 29 % :

(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 41 %

(66) Περιεκτικότητος κατά 6άρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
41 % και κατωτέρας ή ίσης του 45 %

(ζζ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
79 %
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Αριθ. L 167/32

(ECU/100
Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)

Κώδικας

δασμολογίου
04.02

Ποσό

επιστροφής

III. Γάλα και κρέμα γάλακτος, έτερα των εις κόνιν ή κόκκους :

(συνέχεια)

α) Εις αμέσους συσκευασίας καθαρού περιεχομένου κατωτέρου ή ίσου των
2,5
και περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 11 % :

1 . Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης του
8,9 % και περιεκτικότητος εις ξηρά ουσία προελεύσεως γάλακτος μη
λιπαρά :

(αα) Κατωτέρας του 15 % εις βάρος και περιεκτικότητος κατά βάρος
εις λιπαράς ουσίας :
( 11 ) Κατωτέρας ή ίσης του 3%

1420 12

(22) Ανωτέρας του 3 %

1420 22

16,07

( 11 ) Κατωτέρας ή ίσης του 3%

1420 50

25,68

(22) Ανωτέρας του 3 % και κατωτέρας ή ίσης του 7,4 %

1420 60

32.56

(33 ) Ανωτέρας του 7,4 %

1420 70

40,57

(αα) Κατωτέρας του 15 % κατά 6άρος

1520 10

29,59

(66) Ίσης ή ανωτέρας του 15 % κατά βάρος·

1520 20

48,10

(66) Ίσης ή ανωτέρας του 15 % εις βάρος και περιεκτικότητος κατά
βάρος εις λιπαράς ουσίας :

2. Έτερα, περιεκτικότητος εις ξηρά ουσία προελεύσεως γάλακτος μη
λιπαρά :

β) Έτερα, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας:
1 . Κατωτέρας ή ίσης του 45 % και περιεκτικότητος εις ξηρά ουσία προε
λεύσεως γάλακτος μη λιπαρά :
(αα) Κατωτέρας του 15 % κατά βάρος και περιεκτικότητος κατά βάρος
εις λιπαράς ουσίας :
( 11 ) Κατωτέρας ή ίσης του 3%

1620 70

( 22) Ανωτέρας του 3% και κατωτέρας ή ίσης του 8,9%

1630 00

16,07

(33 ) Ανωτέρας του 8,9 % και κατωτέρας ή ίσης του 1 1 %

1630 10

29,59

(44) Ανωτέρας του 11 % και κατωτέρας ή ίσης του 21 %

1630 20

36,47

( 55) Ανωτέρας του 21 % και κατωτέρας ή ίσης του 39 %

1630 30

59,40

(66) Ανωτέρας του 39 %

1630 40

100,67

( 11 ) Κατωτέρας ή ίσης του 3%

1630 50

• 25,68

( 22 ) Ανωτέρας του 3 % και κατωτέρας ή ίσης του 7,4 %

1630 60

32.56

( 33 ) Ανωτέρας του 7,4 % και κατωτέρας ή ίσης του 8,9%

1630 70

40.57

( 44) Ανωτέρας του 8,9 %

1630 80

48,10

1720 00

114,44

( 66) Ίσης ή ανωτέρας του 15 % κατά 6άρος και περιεκτικότητος κατά
βάρος εις λιπαράς ουσίας :

2 . Ανωτέρας του 45 %
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Αριθ. L 167/33
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(ECU/100 kg καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση
Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

Κώδικας

δασμολογίου

04.02

Ποσό

επιστροφής

B. Μετά προσθήκης σακχάρεως :

(συνέχεια)

I. Γάλα και κρέμα γάλακτος, εις κόνιν ή κόκκους :
ex 6) Έτερα, εξαιρέσει του ορού γάλακτος :

1 . Εις αμέσους συσκευασίας καθαρού περιεχομένου κατωτέρου ή
ίσου των 2,5 kg και περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς
ουσίας :

(αα) Κατωτέρας ή ίσης του 1,5 %

2220 00

1,0500 (4)
ανά kg

2320 10

1,0500 (4)
ανά kg

2320 20

1,2862 (4)

(66) Ανωτέρας του 1,5% και κατωτέρας ή ίσης του 27% :

( 11 ) Περιεκτικότητος κατά 6άρος εις λιπαράς ουσίας κατω
τέρας ή ίσης του 1 1 %

(22) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανω
τέρας του 11 % και κατωτέρας ή ίσης του 17%

ανά kg

(33) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανω
τέρας του 17% και κατωτέρας ή ίσης του 25%

232030

1,3717 (4)
ανά kg

(44) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανω
τέρας του 25 %

2320 40

1,4900 (4)
ανά kg

(γγ) Ανωτέρας του 27% :

( 11 ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατω
τέρας ή ίσης του 41 %

2420 10

1,5036 (4)
ανά kg

(22) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανω
τέρας του 41 %

2420 20

1,6767 (4)
ανά kg

2520 00

1,0500 (4)

2. Μη κατονομαζόμενα, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς
ουσίας :
(αα) Κατωτέρας ή ίσης του 1,5 %

ανά kg

(66) Ανωτέρας του 1,5 % και κατωτέρας ή ίσης του 27 % :
( 11 ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατω
τέρας ή ίσης του 1 1 %

2620 10

1,0500 (4)
ανά kg

(22) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανω
τέρας του 11 % και κατωτέρας ή ίσης του 17%

2620 20

1,2862 C)
ανά kg

(33) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανω
τέρας του 17% και κατωτέρας ή ίσης του 25%

2620 30

1,3717 (4)
ανά kg

(44) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανω
τέρας του 25 %

2620 40

1,4900 (4)
ανά kg

( 11 ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατω
τέρας ή ίσης του 41 %

2720 10

1,5036 (4)
ανά kg

(22) Περιεκτικότητος κατά 6άρος εις λιπαράς ουσίας ανω
τέρας του 41 %

2720 20

1,6767 (4)
ανά kg

(γγ) Ανωτέρας του 27 % :
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Αριθ. L 167/34

(ECU/100 Ην καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση
του κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κώδικας

δασμολογίου
04.02

(συνέχεια)

Ποσό

επιστροφής

ex II. Γάλα και κρέμα γάλακτος, εκτός του ορού γάλακτος, έτερα των εις κόνιν
ή κόκκους :
ex α) Εις αμέσους συσκευασίας καθαρού περιεχομένου κατωτέρου ή ίσου
των 2,5 1C£ και περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας
κατωτέρας ή ίσης του 9,5 % :

( 1 ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 6,9 % και περιεκτικότητος εις ξηρά ουσία προελεύσεως
γάλακτος μη λιπαρά :

(αα) Κατωτέρας του 15 % κατά βάρος και περιεκτικότητος
κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας :
( 11 ) Κατωτέρας ή ίσης του 3%

281011

- (4)
ανά Iε£

(22) Ανωτέρας του 3%

2810 12

0,1607 (♦)
ανά Ι»

(66) Ίσης ή ανωτέρας του 15 % κατά βάρος

2810 15

29,63 Ο

2810 20

50,07 ί5)

(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατω
τέρας ή ίσης του 6,9 % και περιεκτικότητος κατά βάρος
εις ξηρά ουσία προελεύσεως γάλακτος μη λιπαρά ίσης ή
ανωτέρας του 15%

2910 70

29,63 (5)

(ββ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 6,9 % και κατωτέρας ή ίσης του 21 % και περιε
κτικότητος κατά βάρος εις ξηρά ουσία προελεύσεως
γάλακτος μη λιπαρά ίσης ή ανωτέρας του 15 %

2910 76

50,07 ί5)

(γγ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 9,5 % και κατωτέρας ή ίσης του 21 % και περιε
κτικότητος κατά βάρος εις ξηρά ουσία προελεύσεως
γάλακτος μη λιπαρά κατωτέρας του 15%

2910 80

0,3189 («)

(2) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
6,9 % και περιεκτικότητος κατά βάρος εις ξηρά ουσία προελεύ
σεως γάλακτος μη λιπαρά ίσης ή ανωτέρας του 15 %
β) Λοιπά, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας:
ex 1 . Κατωτέρας ή ίσης του 45 % :

ανά 1$

(δδ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 21 % και κατωτέρας ή ίσης του 39 %

2910 85

0,5940 (♦)
ανά leg

(εε) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 39 %

2910 90

1,0067 (4)
ανά kg

2. Ανωτέρας του 45 %

3010 00

1,1444 (4)
ανά Ι»

04.03

Βουτυρο :

ex Α, Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης του 85 % :
(I) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαρός ουσίας ίσης ή ανωτέρας του
62 % και κατωτέρας του 78 %

3110 03

159,91 (10)

311016

201,18 (10)

(II) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ίσης ή ανωτέρας του
78 % και κατωτέρας του 80 %

ΑριS. L 167/35

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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(ECU/100 kg καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

Κώδικας

δασμολογίου
04.03

(συνέχεια)

(III) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας Ισης ή ανωτέρας του
80 % και κατωτέρας του 82 %

(IV) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ίσης ή ανωτέρας του
82 %

Ποσό

επιστροφής

3110 22

206,34 (,0)

311032

21 1,50 (10)

3210 10

211,50 0°)

3210 20

262,75 (10)

Β. Λοιπά, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας :
(I) Κατωτέρας ή ίσης του 99,5 %
(II) Ανωτέρας του 99,5 %
04.04

Τυροί και πεπηγμένον διά τυρόν γάλα (6):

«χ Α. Emmental και gruyère , έτεροι των τετριμμένων ή εις κόνιν :

(I) Εις τεμάχια συνεσκευασμένα εν κενᾡ ή εν αερίω καθαρού βάρους κατω
τέρου των 7,5 ^

380040

για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Ε

50,00

— τον Καναδά

—
—
—
—

τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
το Λιχτενστάιν και την Ελβετία
την Αυστρία
τους άλλους προορισμούς

(II) Μη κατονομαζόμενοι

162,18
380060

για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Ε

50,00

— τον Καναδά

—
—
—
—

τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
το Λιχτενστάιν και την Ελβετία
την Αυστρία
τους άλλους προορισμούς

ex Γ. Τυροί φέροντες εν τη μάζη πράσινα στίγματα, έτεροι των τετριμμένων ή εις
κόνιν, εκτός του roquefort

162,18

400000

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

45,00

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Αυστραλία
— τους άλλους προορισμούς

78,65
131,51

λ. Τυροί τετηγμένοι, έτεροι των τετριμμένων ή εις κόνιν, περιεκτικότητος κατά
βάρος εις λιπαράς ουσίας :

I. Κατωτέρας ή ίσης του 36 % και περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατά
βάρος της ξηράς ουσίας :
ex α) Κατωτέρας ή ίσης του 48 1 και περιεκτικότητος κατά βάρος της
ζηράς ουσίας :
( 1 ) Ίσης ή ανωτέρας του 27 % και κατωτέρας του 33 1
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

4410 05

8,65

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

25,36

Αριθ. L 167/36
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(ECU/100 kg καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση
του κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κώδικας

δασμολογίου

04.04

(συνέχεια)

(2) Ισης ή ανωτέρας του 33 % καν κατωτέρας του 38 %

Ποσό

επιστροφής

4410 10

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

18,81

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

55,06

(3) Ίσης ή ανωτέρας του 38 % και κατωτέρας του 43 % και περιεκτι
κότητος εις λιπαράς ουσίας, κατά βάρος της ξηράς ουσίας:
(αα) Κατωτέρας του 20 %

441020

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

18,81

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(66) Ίσης ή ανωτέρας του 20 %

55,06
4410 30

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

27,66

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

80,13

(4) Ίσης ή ανωτέρας του 43 % και περιεκτικότητος εις λιπαράς
ουσίας, κατά βάρος της ξηράς ουσίας:
(αα) Κατωτέρας του 20 %

441040

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία

— τη ζώνη Ε

18,81

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

(66) Ίσης ή ανωτέρας του 20 % και κατωτέρας του 40 %

55,06
4410 50

για τις εξαγωγές προς:
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

27,66

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(γγ) Ίσης ή ανωτέρας του 40 %

80,13
4410 60

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

40,23

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

117,74

Αριθ. L 167/37

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

26. 6. 87

(ECU/100 kg καSαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

Κώδικας

δασμολογίου
04.04

(συνέχεια)

Ποσό

επιστροφής

ex 6) Ανωτέρας του 48 % και περιεκτικότητος κατά βάρος εις ξηράς
ουσίας :

( 1 ) Ίσης ή ανωτέρας του 33 % και κατωτέρας του 38 %

451010

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

18,81

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(2) Ίσης ή ανωτέρας του 38 % και κατωτέρας του 43 %

55,06
4510 20

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

27,66

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(3) Ίσης ή ανωτέρας του 43 % και κατωτέρας του 46 %

80,13
4510 30

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

40,23

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

117,74

(4) Ίσης ή ανωτέρας του 46% και περιεκτικότητος εις λιπαράς
ουσίας, κατά βάρος της ξηράς ουσίας :
(αα) Κατωτέρας του 55 %

451040

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

40,23

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

(66) Ίσης ή ανωτέρας του 55%

117,74
4510 50

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

47,74

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
II. Ανωτέρας του 36 %

139,67

4610 00

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

47,74

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

139,67
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Αριθ. L 167/38

(ECU/100 kg καθαρού δάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση

Ποσό

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

επιστροφής

δασμολογίου
04.04

Ε. Λοιποί :

(συνέχεια)

I. Έτεροι των τετριμμένων ή εις κόνιν, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπα
ράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης του 40 % και περιεκτικότητος κατά βάρος εις
ύδωρ επί της μη λιπαράς ουσίας:
ex α) Κατωτέρας ή ίσης του 47 % :

( 1 ) Grana P3C13ΠO, ρ3ππί£ί3ηο Γε £§Ϊ3ΠO
για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Ε
— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

\
471011

I
li

Il

Il
Il

150,00
100,00
90,00
200,06

(2) Fiore S 3γ<Jο και pecorino, παρασκευασμένα αποκλειστικώς από
γάλα προβάτου

4710 17

για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Ε
— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

Il
II
li
II

||

200,00
128,15
105,03
227,18

(3) Λοιποί (εκτός των τυρών των παραγομένων από ορό γάλακτος)
περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατά βάρος της ξηράς
ουσίας ίσης ή ανωτέρας του 30 %
για τις εξαγωγές προς :

I

— τη ζώνη Ε
— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

4710 22

I
I

II

II
\

80,00
60,00
_

60,00
151,60

I

β) Ανωτέρας του 47 % και κατωτέρας ή ίσης του 72 % :
ex 1 , CHεC£<ί3Γ, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατά βάρος της
ξηράς ουσίας ίσης ή ανωτέρας του 48 %
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε
— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία

4850 00

I

I

I-

\

40,00
'

— την Αυστραλία
— την Ελβετία

\

133,89

— τους άλλους προορισμούς

I

177,25

l

ex 2. Λοιποί, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατά βάρος της
ξηράς ουσίας (7):

(αα) Κατωτέρας του 5 % και περιεκτικότητος εις ξηράν
ουσίαν ίσης ή ανωτέρας του 32% κατά βάρος (εκτός
των τυρών των παραγομένων από ορό γάλακτος)

512012

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

I

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

Il

37,69
13,50
99,96
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Αριθ. L 167/39

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ECU/100

Κλάση
του κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

καθαρού Sάρους εκτός άλλης ενδείξεως)

Κώδικας

Ποσό

επιστροφής

δασμολογίου

04.04

.

(συνέχεια)

(66) Ίσης ή ανωτέρας του 5% και κατωτέρας του 19 % και
περιεκτικότητος εις ξηράν ουσίαν ίσης ή ανωτέρας του
32 % κατά βάρος (εκτός των τυρών των παραγομένων
από ορό γάλακτος)

512016

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

41,56

— τον Καναδά

20,00

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

(γγ) Ίσης ή ανωτέρας του 19 % και κατωτέρας του 39 % και
περιεκτικότητος κατά βάρος εις ύδωρ επί της μη λιπα
ράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης του 62 % (εκτός των τυρών
των παραγομένων από ορό γάλακτος)

110,21

5120 22

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

47,24

— τον Καναδά

24,00

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

125,21

(δδ) Ίση: ή ανωτέρας του 39 % :

( 11 ) Asiago, caciocavallo, montasio, provolone, ragusano :
(ααα) Provolone

5120 32

για τις εξαγωγές προς :
— τον Καναδά

145,00
90,00

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

42,66
163,54

— τη ζώνη Ε

(βββ) Άλλοι

5120 36

για τις εξαγωγές προς :
15,00

— τη ζώνη Ε
— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

138,50

(22) Danbo, edam, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti,
maasdam, maribo, samsø, tilsit

5120 44

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

15,00

— τον Καναδά

—
—
—
—

τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
την Αυστραλία
την Ελβετία
τους άλλους προορισμούς

115,20
153,00

Αριθ. L 167/40

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

26. 6. 87

(ECU/100

καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)

Κλάση
του κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κώδικας

δασμολογίου
04.04

(συνέχεια)

(33) BUICCΓΪC3SC,

esrom ,

ίΐ3ΐΪC0,

kernhem,

Ποσό

επιστροφής

S3ΪΠI

nectaire, S3Ϊηί-ρ3Uΐίη, taleggio
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

5120 54

I
—

\

14,00

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

I

Ν

\
\

\\

119,71

(44) Cantal, cheshire, wensleydale, ΐ3ΠC3SHΪΓε, double glou
cester, Bΐ3Γηεγ
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε
' — τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Αυστραλία
— την Ελβετία

— τους άλλους προορισμούς
(55) Ricotta S3ΐέε, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπα
ράς ουσίας ίσης ή ανωτέρας του 30 % :
(ααα) Παρασκευασμένος αποκλειστικώς από γάλα
προβάτου
για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Ε

5120 58

—

Il
Il

48,00

Il
108,40
—

139,37

II
512060

II\
li

21,11

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— τους άλλους προορισμούς

55,88

(βββ) Λοιποί
για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Ε

II

— τον Καναδά

li

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— τους άλλους προορισμούς
(66) Φέτα 0):

(ααα) Παρασκευασμένη αποκλειστικώς από γάλα
προβάτου ή/και αιγός

5120 65

II

21,11

li
Il

55,88

Il\
li
5120 80

για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Ε
— την Αυστρία

Il
II

— τον Καναδά

II

II

38,59
15,00

II

102,26

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία

— τους άλλους προορισμούς
(βββ) Λοιποί

για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Ε
— την Αυστρία
— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία

— τους άλλους προορισμούς
(77) Cοlby, monterey
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

l

— τον Καναδά

—
—
—
—

l

τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
την Αυστραλία
την Ελβετία
την Ιαπωνία

— τους άλλους προορισμούς

5120 81

II\
38,59

II
II

II
li

II

—

—

—

102,26

5120 83

II
II

!!
II

—

• 40,00
—

II
\

li

108,40
—

150,00
139,37

26. 6. 87

Αριθ. L 167/41

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(ECU/100 kg καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση
Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

Κώδικας

δασμολογίου

34.04

(συνέχεια)

Ποσό

επιστροφής

(88) Κεφαλοτύρι, κεφαλογραβιέρα, κασσέρι, idiazabál,
ιτΐ3ηCHε£0, roncal, αποκλειστικώς από γάλα προβά
του ή/και αιγός

5120 84

για τις εξαγωγές προς :
— τον Καναδά

145,00
90,00

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

42,66
163,54

— τη ζώνη Ε

(99) Λοιποί (εκτός των τυρών των παραγομένων από
ορρό γάλακτος), περιεκτικότητος κατά βάρος εις
ύδωρ επί της μη λιπαράς ουσίας :
(ααα) Ανωτέρας του 47 % και κατωτέρας ή ίσης
του 52 %

5120 87

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

48,00

— τον Καναδά

—
—
—
—
—

τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
την Αυστραλία
την Ελβετία
την Ιαπωνία
τους άλλους προορισμούς

108,40

150,00
139,37

(βββ) Ανωτέρας του 52% και κατωτέρας ή ίσης
του 62 %

5120 92

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

15,00

— τον Καναδά

—
—
—
—

27,50
115,20

τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
την Αυστραλία
την Ελβετία
τους άλλους προορισμούς

153,00

ex γ) Ανωτέρας του 72 % (εκτός των τυρών των παραγομένων από ορρό
γάλακτος Γ ):

1 . Εις αμέσους συσκευασίας καθαρού περιεχομένου κατωτέρου ή
ίσου των 500 §:

(αα) C ο U3££ cheese, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατά
βάρος της ξηράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης προς 25 %

5121 11

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

14,52

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— το Λιχτενστάιν και την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(66) Τυροί περιεκτικότητος κατά βάρος εις ύδωρ επι της μη
λιπαράς ουσίας ανωτέρας του 77 % και κατωτέρας ή ίσης
του 82 % και περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατά
βάρος της ξηράς ουσίας :

26,95

Αριθ. L 167/42

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

26. 6. 87

(ECU/100 % καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση
του κοινού

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

δασμολογίου

04.04

( 11 ) Ίσης ή ανωτέρας του 60 % και κατωτέρας του 69 %

(συνέχεια)

Ποσό

επιστροφής

512120

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

—

l

25,41

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— το Λιχτενστάιν και την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

\

—

\

—

40,37

(22) Ίσης ή ανωτέρας του 69 %
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

l

—

512130

\

II
31,03

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— το Λιχτενστάιν και την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

—

Il
Il

—

—

49,31

(γγ) Άλλα :

||

( 11 ) Φέτα (3), περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξηρά ουσία
ίσης ή ανωτέρας του 40% και περιεκτικότητας σε Il
λιπαρές ουσίες κατά βάρος της ξηράς ουσίας ίσης ή II
μεγαλυτέρας του 50 % :

li

(ααα) Παρασκευασμένη αποκλειστικά από γάλα προ
βάτου ή/και κατσίκας :
για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Ε
— την Αυστρία

512141

Il
36,08

II

—

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

—

II

I

( βββ ) Άλλα :

για εξαγωγές προς :

—

95,58
512142

I

— τη ζώνη Ε
— την Αυστρία

II

— τον Καναδά

Il

li

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προοριμούς

36,08
—

—

—

95,58

(22) Άλλα

5121 45

—

2 . Έτερα :

(αα) CοU3£ε cheese, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατά
βάρος της ξηράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης προς 25 %

5121 51

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε
— τον Καναδά

I

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— το Λιχτενστάιν και την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

—

I
\

\
\
\

14,52
—

—

26,95

Αριθ. L 167/43

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

26. 6. 87

(ECU/100 kg καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως}
Κλάση
Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

Κώδικας

δασμολογίου
04.04

(συνέχεια)

Ποσό

επιστροφής

(66) Τυροί περιεκτικότητος κατά βάρος εις ύδωρ επι της μη
λιπαράς ουσίας ανωτέρας του 77 % και κατωτέρας ή ίσης
του 82 % και περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατά
βάρος της ξηράς ουσίας :

( 11 ) Ίσης ή ανωτέρας του 60 % και κατωτέρας του 69 %
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

512160

25,41

— τον Καναδά

7,50

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— το Λιχτενστάιν και την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(22) Ίσης ή ανωτέρας του 69 %
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Ε

40,37
5121 70

31,03

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— το Λιχτενστάιν και την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

49,31

(γγ) Άλλα :

( 11 ) Φέτα (3). περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξηρά ουσία
ίσης ή ανωτέρας του 40 % και περιεκτικότητας σε
λιπαρές ουσίες κατά βάρος της ξηράς ουσίας ίσης ή
μεγαλυτέρας του 50% :
(ααα) Παρασκευασμένη αποκλειστικά από γάλα προ
βάτου ή/και κατσίκας :
για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Ε
— την Αυστρία

5121 81

36,08

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(βββ) Άλλα :

95,58
5121 82

για εξαγωγές προς :
• — τη ζώνη Ε
— την Αυστρία

36,08

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προοριμούς
(22) Άλλα

95,58
5121 85

ex II. Έτερα (εκτός των τυρών των παραγομένων από ορό γάλακτος):
ex α) Τετριμμένοι ή εις κόνιν, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς
ουσίας ανωτέρας του 20 %, περιεκτικότητος εις λακτόζη κατωτέρας
του 5 % κατά βάρος και περιεκτικότητος κατά βάρος εις ξηράς
ουσίας :

( 1 ) Ίσης ή ανωτέρας του 60 % και κατωτέρας του 80 %
για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Ε

53 0 05

45,00

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— τους άλλους προορισμούς

91,14

26. 6. 87

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 167/44

(ECUH00 kg καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση
Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

Κώδικας

δασμολογίου
04.04

(2) Ίσης ή ανωτέρας του 80 % και κατωτέρας του 85 %

(συνέχεια)

Ποσό

επιστροφής

531011

για τις εξαγωγές προς :
60,00

— τη ζώνη Ε
— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— τους άλλους προορισμούς

(3 ) Ίσης ή ανωτέρας του 85 % και κατωτέρας του 95 %

121,52

5310 22

για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Ε

63,75

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— τους άλλους προορισμούς

(4) Ίσης ή ανωτέρας του 95 %

129,12

531031

για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Ε

71,25

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— τους άλλους προορισμούς

23.07

144,31

Παρασκευάσματα κτηνοτροφικά με προσθήκη μελάσσης ή σακχάρων · έτερα παρα
σκευάσματα του είδους των χρησιμοποιουμένων προς διατροφήν των ζώων :
ex Β. Ετερα, περιέχοντα, μεμονωμένως ή αθροιστικώς, έστω και μεμιγμένα μεθ'
ετέρων προϊόντων, παντοειδή άμυλα, γλυκόζην ή σιρόπιον γλυκόζης, μαλτο
δεξτρίνην ή σιρόπιον μαλτοδεξτρίνης, υπαγομένα εις τας διακρίσεις 17.02 Β
και 21.07 Ζ II. και προϊόντα γαλακτοκομίας, εξαιρέσει των ειδικών συνθέτων
τροφών ('):

I. Περιέχοντα παντοειδή άμυλα, γλυκόζην ή σιρόπιον γλυκόζης μαλτο
δεξτρίνην ή σιρόπιον μαλτοδεξτρίνης. υπαγόμενα εις τας διακρίσεις
17.02 Β και 21,07 Ζ II :

α) Μη περιέχοντα παντοειδή άμυλα ή περιέχοντα κατά βάρος τοις
ύλας ταύτας εις ποσοστόν κατώτερον ή ίσον του 10% :
(3 ) Περιέχοντα κατά βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εις ποσοστόν
ίσον ή ανώτερον του 50 % και κατώτερον του 75 % και περιε
κτικότητος κατά βάρος εις γάλα εις κόνιν ή κόκκους (εξαιρέσει
του ορού γάλακτος) (8):
( αα) Κατωτέρας του 30 %

5700 13

( 66) Ίσης ή ανωτέρας του 30 % και κατωτέρας του 40 %

5700 23

7,50

( γγ) Ίσης ή ανωτέρας του 40 % και κατωτέρας του 50 %

5700 33

10,00

(δδ) Ίσης ή ανωτέρας του 50 % και κατωτέρας του 60 %

5700 42

12,50

(εε) Ίσης ή ανωτέρας του 60 % και κατωτέρας του 70 %

5700 52

15,00

( ζζ) Ίσης ή ανωτέρας του 70 %

5700 62

17,50

26. 6. 87

Αριθ. L 167/45

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(ECU/100

καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)

Κλάση
του κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κώδικας

δασμολογίου
23.07

(συνέχεια)

31,50

Ποσό

επιστροφής

(4) Περιέχοντα κατά βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εις ποσοστόν
ίσον ή ανώτερον του 75 % και περιεκτικότητος κατά βάρος εις
γάλα εις κόνιν ή κόκκους (εξαιρέσει του ορού γάλακτος) (8):
(αα) Κατωτέρας του 30 %

5800 13

(66) Ίσης ή ανωτέρας του 30 % και κατωτέρας του 40 %

5800 23

7,50

(γγ) Ίσης ή ανωτέρας του 40% και κατωτέρας του 50 %

5800 32

10,00

(δδ) Ίσης ή ανωτέρας του 50 %- και κατωτέρας του 60 %

580042

12,50

(εε) Ίσης ή ανωτέρας του 60 % και κατωτέρας του 70%

5800 52

15,00

(ζζ) Ίσης ή ανωτέρας του 70 % και κατωτέρας του 75 %

580062

17,50

(ηη) Ίσης ή ανωτέρας του 75% και κατωτέρας του 80 %

580072

18,75

(θθ) Ίσης ή ανωτέρας του 80 %

5800 82

20,00

5900 01

42,00

(β) Ίσης ή ανωτέρας του 40 % και κατωτέρας του 50 %

5900 05

52,50

(γ) Ίσης ή ανωτέρας του 50 % και κατωτέρας του 60 %

5900 12

63,00

(δ) Ίσης ή ανωτέρας του 60 % και κατωτέρας του 70 %

5900 22

73,50

(ε) Ίσης ή ανωτέρας του 70 % και κατωτέρας του 80 %

5900 32

84,00

(ζ) Ίσης ή ανωτέρας του 80 % και κατωτέρας του 88 %

590042

92,40

(η) Ίσης ή ανωτέρας του 88 %

5900 52

94,16

ex 11. Μη περιέχοντα ούτε άμυλο, ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης ούτε
μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης υπαγόμενα στις διακρίσεις
17.02 Β και 21.07 Ζ 11 και περιέχοντα κατά 50 % κατά βάρος ή περισ
σότερο προϊόντα γαλακτοκομίας και περιεκτικότητος κατά βάρος σε
γάλα σε σκόνη ή κόκκους (εξαιρέσει του ορού γάλακτος) (8):
(α) Ίσης ή ανωτέρας του 30 % και κατωτέρας του 40 %

~

—

(') Ουδεμία επιστροφή χορηγείται όταν πρόκειται για ένα προϊόν μείγματος που υπάγεται στην κλάση αυτή ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά
άλατα, το οποίο περιέχει ορό γάλακτος ή/και λακτόζη που έχουν προστεθεί.
Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση που προβλέπεται για το
σκοπό αυτόν αν προσετέθησαν ή όχι στο προϊόν ορός γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα.
(2) Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος των προστιθεμένων ουσιών που
δεν προέρχονται από γάλα ή/και του ορού γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεΐνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων.

Όταν πρόκειται για ένα προϊόν μείγματος που υπάγεται στη διάκριση αυτή, το οποίο περιέχει ορό γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη
ή/και καζεϊνικά άλατα που έχουν προστεθεί, το τμήμα που αντιπροσωπεύει τον ορό γάλακτος ή/και τη λακτόζη ή/και την καζεΐνη ή/και τα
καζεϊνικά άλατα που προστίθενται δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής.

Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει, στη δήλωση που προβλέπεται για τον
σκοπό αυτό, αν έχουν προστεθεί ή όχι ορός γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα και, αν έχουν προστεθεί :
— την πραγματική περιεκτικότητα κατά βάρος του ορού γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεΐνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων
που προστίθενται ανά 100 χιλιόγραμμα του τελικού προϊόντος και, ιδίως
— την περιεκτικότητα σε λακτόζη του προστιθέμενου ορού γάλακτος.
(3) Όταν το προϊόν αυτό περιέχει καζεΐνη και έχουν προστεθεί καζεϊνικά άλατα πριν ή κατά την παρασκευή, δεν χορηγείται καμία επιστροφή.
Κατά την περάτωση των τελωνειακών διατυπώσεων, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναφέρει, στη δήλωση που έχει προβλεφθεί για το
σκοπό αυτό, αν έχουν προστεθεί ή όχι καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα.
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(4) Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος των προστιθεμένων ουσιών που δεν
προέρχονται από γάλα ή/και του ορού γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεΐνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων.
Το ποσό της επιστροφής για 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος που υπάγεται στην κλάση αυτή είναι ίσο με το άθροισμα των ακόλουθων στοι
χείων :

α) Το αναγραφόμενο ποσό ανά χιλιόγραμμο πολλαπλασιαζόμενο με το βάρος του μέρους γάλακτος που εμπεριέχεται σε 100 χιλιόγραμμα
του προϊόντος. Εν τούτοις, στην περίπτωση κατά την οποία έχουν προστεθεί στο προϊόν ορός γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη
ή/και καζεϊνικά άλατα, το αναγραφόμενο ποσό ανά χιλιόγραμμο πολλαπλασιάζεται με το βάρος του μέρους γάλακτος, εκτός του ορού
γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεΐνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων που προστίθενται, το οποίο εμπεριέχεται σε 100 χιλιό
γραμμα του προϊόντος.

β) Ένα στοιχείο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1098/68.
Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση που προβλέπεται για το
σκοπό αυτό, αν έχουν προστεθεί ή όχι ορός γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα και, αν έχουν προστεθεί:
— την πραγματική περιεκτικότητα κατά βάρος του ορού γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεΐνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων
που προστίθενται ανά 100 χιλιόγραμμα του τελικού προϊόντος και, ιδίως,
— την περιεκτικότητα σε λακτόζη του προστιθέμενου ορού γάλακτος.

(5) Το ποσό της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος που υπάγεται στη διάκριση αυτή είναι ίσο με το άθροισμα των ακόλουθων
στοιχείων :
α) Το αναγραφόμενο ποσό ανά 100 χιλιόγραμμα.

Εν τούτοις, στην περίπτωση κατά την οποία έχουν προστεθεί στο προϊόν ορός γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά
άλατα, το αναγραφόμενο ποσό ανά 100 χιλιόγραμμα :

— πολλαπλασιάζεται με το βάρος του μέρους γάλακτος εκτός του ορού γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεΐνης ή/και των
καζεϊνικών αλάτων που προστίθενται, το οποίο εμπεριέχεται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος,
και ακολούθως,
— διαιρείται διά του βάρους του μέρους γάλακτος που εμπεριέχεται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος.

6) Ένα στοιχείο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1098/68.
Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση που προβλέπεται για το
σκοπό αυτό, αν έχουν προστεθεί ή όχι ορός γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα και, αν έχουν προστεθεί :
— την πραγματική περιεκτικότητα κατά βάρος του ορού γάλακτος ή/και της λακτόζης ή/και της καζεΐνης ή/και των καζεϊνικών αλάτων
που προστίθενται ανά 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος και, ιδίως,
— την περιεκτικότητα σε λακτόζη του προστιθέμενου ορού γάλακτος.

(6) Καμία επιστροφή δεν χορηγείται κατά την εξαγωγή τυριών των οποίων η τιμή «ελεύθερο στα σύνορα» του κράτους μέλους εξαγωγής πριν
από την εφαρμογή της επιστροφής και του νομισματικού εξισωτικού ποσού, είναι μικρότερη από 140 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα. Ο περιορι
σμός αυτός σε 140 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα δεν εφαρμόζεται στα τυριά που υπάγονται στη διάκριση 04.04 Ε 1 ex γ).
(7) Η επιστροφή που εφαρμόζεται στους τυρούς που παρουσιάζονται σε άμεση συσκευασία που περιέχει επίσης υγρό διατηρήσεως ιδίως άλμη,
χορηγείται επί του καθαρού βάρους, μετά μείωση του βάρους του υγρού αυτού.
(') Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση που προβλέπεται για το
σκοπό αυτό,

— την περιεκτικότητα κατά βάρος του αποκορυφωμένου γάλακτος εις κόνιν,
αν έχουν προστεθεί ή όχι ορός γάλακτος ή/και λακτόζη ή/και καζεΐνη ή/και καζεϊνικά άλατα και, αν έχουν προστεθεί :
— την περιεκτικότητα κατά βάρος των προστιθέμενων ορού γάλακτος ή/και λακτόζης ή/και καζεΐνης ή/και καζεϊνικών αλάτων,
καθώς και
— την περιεκτικότητα σε λακτόζη του προστιθέμενου ορού γάλακτος,
ανά 100 χιλιόγραμμα του τελικού προϊόντος.

(9) Θεωρούνται ως ειδικά σύνθετα τρόφιμα τα σύνθετα τρόφιμα τα οποία περιέχουν αποκορυφωμένο γάλα εις κόνιν και άλευρο ιχθύος ή/και
πλέον των 9 γραμμαρίων σιδήρου ή/και πλέον των 1,2 γραμμαρίων χαλκού ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος
(10) Κατά την εξαγωγή των προϊόντων αυτών, που πραγματοποιείται στα πλαίσια των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 765/86 :

— το ποσό της επιστροφής είναι εκείνο που εφαρμόζεται στις 16 Οκτωβρίου 1986 όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία το πιστοποιητικό
. της εξαγωγής, που περιλαμβάνει προκαθορισμό της επιστροφής εκδόθηκε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1987,
— καμία επιστροφή δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία το πιστοποιητικό εξαγωγής εκδόθηκε από την 1η Ιανουαρίου
1987 .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ζώνες Α, Β, Γ και Ε είναι αυτές που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1098/68, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2283/81 .

Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας, το βάρος εις λιπαράς ουσίας που δεν προέρχονται από γάλα δεν λαμβά
νεται υπόψη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1772/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 1987
για αναστολή των αγορών βουτύρου στην παρέμβαση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ανασταλούν οι. αγορές του βουτύρου που προβλέπονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
804/68 ·

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. 773/87 (2), και ιδίως το άρθρο 7α παράγρα
φος 1 πρώτο εδάφιο και παράγραφος 3 ,

ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Γάλακτος και Γαλακτοκομι
κών Προϊόντων δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που
όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 777/87 του Συμβουλίου της
16ης Μαρτίου 1987 που τροποποιεί το καθεστώς των
αγορών στην παρέμβαση για το βούτυρο και το αποκορυ
φωμένο γάλα σε σκόνη (3) καθορίζει τα κριτήρια βάσει των
οποίων, έως τα τέλη της πέμπτης περιόδου των δώδεκα
μηνών εφαρμογής του καθεστώτος της συμπληρωματικής
εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5γ του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68, μπορούν να ανασταλούν και πρέπει να
επαναληφθούν οι αγορές βουτύρου από τους οργανισμούς
παρεμβάσεως· ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1547/87 της
Επιτροπής (4) καθιερώνει τις λεπτομέρειες εφαρμογής·

ότι πληρούται ο όρος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παρά
γραφος 1 του 1 κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 777/87 για να

ΆρSρο 1

Οι αγορές του βουτύρου που προβλέπονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68
αναστέλλονται στο σύνολο της Κοινότητας.
ΆρSρο 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, 25 Ιουνίου 1987 .
Για 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 .
78 της 20. 3. 1987, σ. 1 .
78 της 20. 3 . 1987, σ. 10.
144 της 4. 6. 1987, σ. 12.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1773/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 1987

περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των
αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

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
16 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :
ότι, κατά το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού και των
τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να
καλυφθεί από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ■
ότι, δυνάμει του άρθρου 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
2746/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί
θεσπίσεως, στον τομέα των σιτηρών, των γενικών κανόνων
σχετικά με τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή
και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους (3), οι επιστρο
φές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη αφενός μεν η κατά
σταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθεσίμων ποσοτή
των σιτηρών και των τιμών τους στην αγορά της Κοινό
τητας αφετέρου δε οι τιμές των σιτηρών και των προϊόντων
του τομέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά · ότι, κατά το εν
λόγω άρθρο, έχει επίσης σημασία να εξασφαλισθεί στις
αγορές των σιτηρών μια ισορροπία και μια κανονική
εξέλιξη των τιμών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να
ληφθεί υπόψη η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων
εξαγωγών και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά
της Κοινότητας·

ότι ο κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 2746/75 καθόρισε στο άρθρο
3 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για
τον υπολογισμό της επιστροφής των σιτηρών ■
ότι για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου και
σικάλεως τα ειδικά αυτά κριτήρια καθορίζονται στο άρθρο
4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2746/75 · ότι η επιστροφή
που εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά πρέπει να υπολογίζε
ται αφού ληφθεί υπόψη η αναγκαία ποσότητα σιτηρών για
την παρασκευή των εξεταζομένων προϊόντων · ότι οι ποσό
τητες αυτές έχουν καθορισθεί στον κανονισμό αριθ. 162/67/
ΕΟΚ της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1607/71 (5) ■
ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγ

καία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊ
όντα ανάλογα με τον προορισμό τους·
ότι η επιστροφή καθορίζεται μία φορά το μήνα ■ ότι δύνα
ται να τροποποιείται ενδιαμέσως·
ότι, για να δυνηθεί να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των επιστροφών, ο υπολογισμός τους πρέπει να βασίζεται
στα εξής :
— για νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους σχέση
μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε συντε
λεστή 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 (6),
— 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 εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σιτηρών, και ιδίως
στις τιμές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη
διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα·
ότι το άρθρο 275 της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και
της Πορτογαλίας προβλέπει ότι μπορούν να χορηγούνται
επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Πορτογαλία · ότι η
εξέταση της καταστάσεως και των διαφόρων επιπέδων
τιμών οδηγεί στο να μην εξετασθεί ο καθορισμός
επιστροφής κατά την εξαγωγή προς την Πορτογαλία ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο I

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

Δεν έχει καθορισθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή στην
Πορτογαλία.
Άρθρο 2

0)
(2)
0
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L 281 της 1 . 11 . 1975 , σ. 1 .
L 139 της 24. 5 . 1986, σ. 29.
L 281 της 1 . 11 . 1975 , σ. 78.
128 της 27 . 6 . 1967 , σ. 2574/67 .
L 168 της 27 . 7 . 1971 , σ. 16.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιουνίου 1987.
(6) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος
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Αριθ. L 167/50

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1987 περί καθορισμού των επιστροφών που
εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή
σικάλεως
(ECU/τόνο)
Κλάση

Ποσά

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

επιστροφών

δασμολογίου
10.01 Β Ι

Σίτος μαλακός και σμιγός
για τις εξαγωγές προς :

I

l
25,00

— τις τρίτες χώρες
10.01 Β 11

Σίτος σκληρός

για τις εξαγωγές προς :
— τις τρίτες χώρες
10.02

l

25,00 (3)

Σίκαλις

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

I

10,00
25,00

Κριθή
για τις εξαγωγές προς :

I

— τις τρίτες χώρες
10.04

Βρώμη

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

\

— τις άλλες τρίτες χώρες
10.05 Β

Αραβόσιτος άλλος, εκτός από τον αραβόσιτο υβρίδιο για σπορά
για τις εξαγωγές προς :
— την Ελβετία, την Αυστρία και το Λιχτενστάιν
— τις Κανάριες Νήσους
— τις άλλες τρίτες χώρες

25,00

I
l
—

—

0

0
0

10.07 Β

Κέγχρος

—

10.07 Γ II

Σόργον, εκτός από το σόργον υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

—

βχ 11.01 Α

ex 11.01 Β

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

112,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 521 μέχρι 600

112,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 601 μέχρι 900

90,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 901 μέχρι 1 100

78,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 1 101 μέχρι 1 650

67,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 1 651 μέχρι 1 900

52,00

Άλευρα σικάλεως :
— περιεκτικότητα σε τέφρες από 0 μέχρι 700

112,00

— περιεκτικότητα σε' τέφρες από 701 μέχρι 1 150

112,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 1151 μέχρι 1 600

112,00

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 1 601 μέχρι 2 000

112,00
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Αριθ. L 167/51
( ECU/τόνο)

Κλάση
του κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

δασμολογίου

11.02 Α I α)

ex 11.02 Α 16)

Ποσά

επιστροφών

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

260,00 (3)

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 0 μέχρι 1 300 (2)

242,00 (3)

— περιεκτικότητα σε τέφρες από 0 μέχρι 1 300

209,00 (3)

— περιεκτικότητα σε τέφρες περισσότερο από 1 300

193,00 (3)

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

112,00

(') Σιμιγδάλι που έχει ικανότητα διείσδυσης σε κόσκινο που τα διάκενά του έχουν άνοιγμα 0,250 ΠΙΠΊ , λιγότερο από 10 % σε βάρος
(J) Σιμιγδάλι που έχει ικανότητα διείσδυσης σε κόσκινο που τα διάκενά του έχουν άνοιγμα 0,160 mm, 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 167/52

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1774/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 1987

περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
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
16 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας :
ότι, κατά το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού
αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα
δύναται να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά την
εξαγωγή ■
ότι, δυνάμει του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2746/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί
θεσπίσεως των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση
των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορι
σμού του ύψους τους (3), οι επιστροφές πρέπει να καθορίζον
ται αφού ληφθούν υπόψη αφενός οι διαθέσιμες ποσότητες
των σιτηρών και των τιμών τους στην αγορά της Κοινότη
τας και αφετέρου οι τιμές των σιτηρών και των προϊόντων
του τομέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά · ότι κατά το
αυτό άρθρο έχει επίσης σημασία να εξασφαλισθεί στις
αγορές των σιτηρών μια ισορροπία και μια κανονική
εξέλιξη των τιμών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να
ληφθεί υπόψη η οικονομική πλευρά των εξαγωγών που
σχεδιάζονται και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην
αγορά της Κοινότητας ·

καλύψει την απόκλιση μεταξύ των τιμών στην Κοινότητα
και των τιμών στη διεθνή αγορά·
ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγ
καία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊ
όντα ανάλογα με τον προορισμό ·
ότι, για να δυνηθεί να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των επιστροφών, ο υπολογισμός τους πρέπει να βασίζεται
στα εξής :
— για νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους σχέση
μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε συντε
λεστή 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 (6),
— 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 μία φορά το μήνα ·
ότι δύναται να τροποποιείται ενδιαμέσως·

ότι το άρθρο 275 της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και
της Πορτογαλίας προβλέπει ότι μπορούν να χορηγούνται
επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Πορτογαλία ■ ότι η
εξέταση της καταστάσεως και των διαφόρων επιπέδων
τιμών οδηγεί στο να μην εξετασθεί ο καθορισμός
επιστροφής κατά την εξαγωγή προς την Πορτογαλία ■
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2744/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί του καθεστώτος της εισαγωγής
και εξαγωγής των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα
σιτηρά και την όρυζα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1588/86 (5), καθόρισε τα
ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον
υπολογισμό της επιστροφής για τα προϊόντα αυτά ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα, οδηγεί στον
καθορισμό της επιστροφής σε ένα ποσό που αποσκοπεί να

Ά
' ρSρο 1

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

Δεν έχει καθορισθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή στην
Πορτογαλία.
ΆρSρο 2

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281
139
281
281
139

της
της
της
της
της

1 . 11 ,
24. 5.
1 . 11 .
1 . 11 .
24. 5 .

1975,
1986,
1975,
1975,
1986,

σ.
σ.
σ.
σ.
σ.

1.
29.
78.
65 .
47 .

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιουνίου 1987.
(6) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1987 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται
κατά την εξαγωγή της βύνης
(ΕCU/τόνο)
Κλάση του κοινού δασμολογίου

Ποσά επιστροφών

11.07 Α I 6)

63,50

11.07 Α II 6)

118,35

11.07 Β

154,49
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Αριθ. L 167/54

II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Ιουνίου 1987
για την αποδοχή στην αναπαραγωγή βοοειδών αναπαραγωγής καθαρόαιμου γένους
(87/328/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την οδηγία 77/504/EOK του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου
1977 περί των ζώων αναπαραγωγής του βοείου είδους καθα
ρόαιμου γένους ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3768/85 (2), και ιδίως το άρθρο 3,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι σκοπός της οδηγίας 77/504/EOK ήταν να ελευθερώσει
βαθμιαία τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές των βοοειδών
αναπαραγωγής καθαρόαιμου γένους· ότι για το σκοπό
αυτό είναι αναγκαία συμπληρωματική εναρμόνιση όσον
αφορά την αποδοχή αυτών των ζώων και σπερμάτων στην
αναπαραγωγή ·

ότι, για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η
δυνατότητα για τις εθνικές διατάξεις που αφορούν την
αποδοχή στην αναπαραγωγή βοοειδών αναπαραγωγής
καθαρόαιμου γένους και των σπερμάτων τους να απαγο
ρεύουν, περιορίζουν ή παρακωλύουν τις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές είτε στην περίπτωση φυσιολογικής οχείας είτε
τεχνητής σπερματέγχυσης
ότι τα θηλυκά αναπαραγωγής καθαρόαιμου γένους δεν
πρέπει να υπόκεινται σε καμία απαγόρευση, περιορισμό ή
εμπόδιο όσον αφορά την αναπαραγωγή ·
ότι η τεχνητή σπερματέγχυση αποτελεί σημαντική τεχνική
για τη διάδοση των καλύτερων ζώων αναπαραγωγής και
κατά συνέπεια για τη βελτίωση των βοοειδών· ότι θα
πρέπει, ωστόσο, να αποφευχθεί η χειροτέρευση της καθαρό
τητας των ζώων ιδίως όσον αφορά τα αρσενικά αναπαραγω
γής τα οποία πρέπει να παρέχουν κάθε εγγύηση για τη γενε
(') ΕΕ αριθ. L 206 της 12. 8. 1977. σ. 8.
(2) ΕΕ αιρθ. L 362 της 31 . 12 . 1985 , σ. 8.

τική αξία τους και για απουσία κληρονομικών ελαττω
μάτων ·

ότι είναι αναγκαίο να γίνει διάκριση μεταξύ της αποδοχής
στην τεχνητή σπερματέγχυση των ταύρων καθαρόαιμου
γένους και των σπερμάτων τους που έχουν υποβληθεί σε
όλες τις επίσημες δοκιμές που προβλέπονται για το γένος
τους σε ένα κράτος μέλος και της αποδοχής των ταύρων και
των σπερμάτων τους μόνο για πειραματικούς σκοπούς·
ότι είναι χρήσιμο να θεσπισθεί διαδικασία για την επίλυση
των προβλημάτων, ιδίως στην περίπτωση που θα προκύ
πτουν δυσχέρειες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
δοκιμών ·
ότι η υποχρέωση να προέρχονται τα σπέρματα από επισή
μως εγκεκριμένα κέντρα τεχνητής σπερματέγχυσης δύναται
να παρέχει τις αναγκαίες για τον επιδιωκόμενο σκοπό
εγγυήσεις ·
ότι οι ταύροι καθαρόαιμου γένους και τα σπέρματά τους θα
πρέπει να αναγνωρίζονται με ανάλυση της ομάδας αίματος
αυτών των ταύρων ή με κάθε άλλη κατάλληλη μέθοδο ■

ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι θα ορίζονται ορισμένα
όργανα που θα καλούνται να συνεργαστούν για την ενοποί
ηση των μεθόδων δοκιμών και αξιολόγησης των αποτελε
σμάτων ·
ότι, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν γενικώς
στην Ισπανία και την Πορτογαλία, είναι αναγκαίο να
προβλεφθεί πρόσθετη προθεσμία για τη θέση σε εφαρμογή

της παρούσας οδηγίας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΆρSρο 1
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, με την επιφύλαξη των κανό
νων υγειονομικού ελέγχου, να μην απαγορεύονται, περιορί
ζονται ή παρακωλύονται η αποδοχή στην αναπαραγωγή
θηλυκών βοοειδών καθαρόαιμου γένους και η αποδοχή στη
φυσιολογική οχεία ταύρων καθαρόαιμου γένους.
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ΆρSρο 2

ΆρSρο 4

1 . Κράτος μέλος δεν δύναται να απαγορεύει, περιορίζει ή
παρακωλύει :
— την αποδοχή, προς το σκοπό επισήμων ελέγχων, ταύρων
καθαρόαιμου γένους ή τη χρήση των σπερμάτων τους
στα αναγκαία ποσοτικά όρια για την πραγματοποίηση
αυτών των επισήμων δοκιμών από τους αναγνωρισμέ
νους οργανισμούς ή οργανώσεις,
— την αποδοχή στην τεχνητή σπερματέγχυση, επί του

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές, το σπέρμα που αναφέρεται στο άρθρο 2 να
συλλέγεται, υφίσταται επεξεργασία και φυλάσσεται σε
επισήμως εγκεκριμένο κέντρο τεχνητής σπερματέγχυσης.

εδάφους των, ταύρων καθαρόαιμου γένους ή τη χρήση
των σπερμάτων τους όταν οι ταύροι αυτοί έχουν γίνει
δεκτοί για τεχνητή σπερματέγχυση σε ένα κράτος μέλος
βάσει επισήμων δοκιμών που διεξάγονται σύμφωνα με
την απόφαση 86/ 130/EOK (').
2. Σε περίπτωση κατά την οποία η εφαρμογή της παρα
γράφου 1 προκαλεί συγκρούσεις, ιδίως όσον αφορά την
ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών, οι ενδιαφερόμε
νοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη γνώμη εμπειρογνώ
μονα.

Λαμβανομένης υπόψη της γνώμης του εμπειρογνώμονα,
μπορούν να ληφθούν μέτρα ύστερα από αίτημα κράτους
μέλους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 8 της οδηγίας 77/504/EOK.

3. Οι γενικές λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 2
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 8 της οδηγίας 77/504/EOK ,

ΆρSρο 5

Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία ύστερα
από πρόταση της Επιτροπής, ορίζει έναν ή περισσότερους
οργανισμούς αναφοράς οι οποίοι συνεργάζονται για την
ενοποίηση των μεθόδων δοκιμών και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων.

ΆρSρο 6
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νομοθετικές
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφω
θούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την 1η
Ιανουαρίου 1989. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή
σχετικά.
Ωστόσο, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική
Δημοκρατία διαθέτουν πρόσθετη προθεσμία τριών ετών για
να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία.
ΆρSρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

ΆρSρο 3

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η χρήση ταύρων καθαρόαι
μου γένους και των σπερμάτων τους, που αναφέρονται στο
άρθρο 2, να εξαρτάται από την αναγνώριση των ταύρων
αυτών με ανάλυση της ομάδας αίματος ή με οποιαδήποτε
άλλη κατάλληλη μέθοδο η οποία θα θεσπιστεί κατά τη
διαδικασία του άρθρου 8 της οδηγίας 77/504/EOK.

(') ΕΕ αριθ.- L 101 της 17. 4. 1986, σ. 37 .

Λουξεμβούργο, 18 Ιουνίου 1987.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
P. DE ΚΕΕRSΜΑΕΚΕR
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Απριλίου 1987
που αναφέρεται στις κατευθύνσεις για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
για τα έτη 1988 έως 1990
(87/329/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας
την απόφαση 83/5 16/EOK του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1983 αναφορικά με την απο
στολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ('), όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση
85/568/EOK (2), και ιδίως το άρθρο 6,
τη γνώμη της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,
Εκτιμώντας :

ότι η Επιτροπή καθορίζει, πριν από την 1η Μαΐου κάθε έτους και για τα τρία επόμενα έτη, τις
κατευθύνσεις για τη διαχείριση του Ταμείου που έχουν σαν σκοπό τον καθορισμό των ενερ
γειών που ανταποκρίνονται στις κοινοτικές προτεραιότητες όπως καθορίζονται από το Συμ
βούλιο και ιδίως από τα προγράμματα ενεργειών στο χώρο της απασχόλησης και της επαγ
γελματικής κατάρτισης·

ότι ελήφθη υπόψη η γνώμη των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε τις
απόψεις του στην απόφαση της 13ης Μαρτίου 1987 (3),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

ΆρSρο μόνο

Οι κατευθύνσεις για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τα έτη 1988 έως
1990 εμφανίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 1987 .

Για την Επιτροπή
Manuel MARÍN

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 289 της 22. 10. 1983, σ. 38.
(2) ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12 . 1985, σ. 40.
(3) ΕΕ αριθ. C 99 της 13 . 4. 1987, σ. 195 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.
1.1 .
1.1.1 .

1.1.2.

1.1.3.
1.2.

1.3.
1.4.
1.4.1 ..
1.4.2.

1.4.3.

Γενικές κατευθύνσεις
Η συνδρομή του Ταμείου θα απευθύνεται κυρίως σε ενέργειες για την προώθηση της απασχόλησης:
στις περιοχές απόλυτης προτεραιότητας όπως καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της απόφασης
83/516/EOK του Συμβουλίου
σε περιοχές βιομηχανικής ή κλαδικής αναδιάρθρωσης όπως εμφανίζονται στις 31 Δεκεμβρίου 1987, που
αποτελούνται από ζώνες που δέχονται τη συνδρομή του εκτός ποσοστών τμήματος του Ευρωπαϊκού Περι
φερειακού Ταμείου ή του άρθρου 56 της συνθήκης ΕΚΑΧ (βλέπε ενδεικτικά συναπτόμενη κατάσταση) ■
σε περιοχές με υψηλή και μακράς διάρκειας ανεργία, που καθορίστηκαν με βάση τα ποσοστά ανεργίας και
το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (βλέπε συναπτόμενη κατάσταση).
Οι ενέργειες προτεραιότητας που περιορίζονται στις περιοχές απόλυτης προτεραιότητας χαρακτηρίζονται
με τα γράμματα «ΑR». Οι ενέργειες προτεραιότητας που περιορίζονται στις περιοχές αυτές καθώς επίσης
και στις περιοχές που παρατίθενται στην επισυναπτόμενη κατάσταση χαρακτηρίζονται με το «R». Οι ενέρ
γειες προτεραιότητας χωρίς περιφερειακό περιορισμό χαρακτηρίζονται με το «Ν».
Τα άτομα χωρίς απασχόληση για περισσότερο από 12 μήνες θεωρούνται άνεργοι μακράς διάρκειας.
Προτεραιότητα θα δίνεται στις ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης όταν :
παρέχουν στους καταρτιζόμενους τις ειδικότητες που απαιτούνται για ένα ή περισσότερα είδη εργασίας ■
έχουν ελάχιστη διάρκεια 200 ώρες · τα ενδεχόμενα στάδια προπαρασκευαστικής κατάρτισης που μπορεί να
συμπληρώνουν την κατάρτιση δεν περιλαμβάνονται σ' αυτή τη διάρκεια·
περιλαμβάνουν 40 ώρες κατάρτισης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, που υπολογίζονται κατά τον υπολογι

σμό της ελάχιστης διάρκειας κατάρτισης · οι ώρες αυτές δεν περιλαμβάνονται στις ενέργειες για τους νοη
τικά ανάπηρους·

1.4.4.
1.5.

εάν πρόκειται για ενέργειες που προωθούν την απασχόληση στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, η ελάχιστη
διάρκεια που αναφέρεται στο σημείο 1.4.2 μειώνεται σε 100 ώρες και δεν εφαρμόζεται το σημείο 1.4.3 όσον
αφορά τις νέες τεχνολογίες.
Σχετικά με τις ενέργειες τύπου μαθητείας, παρέχεται προτεραιότητα μόνο στο σκέλος της θεωρητικής διδα
σκαλίας. Οι ενέργειες αυτές έχουν προτεραιότητα μόνο στις περιοχές απόλυτης προτεραιότητας καθώς και
σε άλλες περιοχές αλλά μόνο για τα μειονεκτούντα άτομα και τα μέλη των οικογενειών των διακινούμε
νων εργαζομένων.

1.6.
1.7.

Δεν θα δίνεται προτεραιότητα στη συμμετοχή στο κόστος μισθοδοσίας των στελεχών δημοσίου στις περι
πτώσεις ενεργειών για εκπαιδευτές εμπειρογνώμονες ή για συμβούλους τοπικής ανάπτυξης.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές κατά κονδύλιο του προϋπολογισμού. Όπου οι πιστώσεις είναι ανεπαρκείς
για να καλύψουν τις ενέργειες προτεραιότητας θα εφαρμόζεται γραμμική μείωση που θα υπολογίζεται
αναλογικά στη δαπάνη που αντιπροσωπεύουν οι αιτήσεις κάθε κράτους μέλους. Όπου οι πιστώσεις είναι
επαρκείς για να καλύψουν τις ενέργειες προτεραιότητας, η μείωση εφαρμόζεται στις ενέργειες χωρίς προτε
ραιότητα.

1.7.1 .

1.7.2.
1.7.3.
1.8.
1.9.

Από την εφαρμογή της μείωσης θα απαλλάσσονται κατά προτεραιότητα οι ενέργειες :
που αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που περιλαμβάνει συνδρομή από δύο ή περισσό
τερα κοινοτικά χρηματοδοτικά όργανα, ιδίως των ολοκληρωμένων μεσογειακών προγραμμάτων (Ν) ·
επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν κατευθείαν σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις
που απασχολούν λιγότερα από 500 άτομα και συνδέονται με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών που
αποτελεί αντικείμενο του κοινοτικού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης (Ν) ·
ενέργειες των οποίων η εφαρμογή εξαρτάται ιδιαίτερα από τη συνδρομή του Ταμείου (Ν).
Οι αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις για συνδρομή θα πρέπει να συμβαδίζουν με την πολιτική της Κοινό
τητας και να είναι συμβατές με τους κοινοτικούς κανόνες.
Κατά την εφαρμογή των κατευθύνσεων, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την οικονομική και κοινωνική κατά
σταση της Πορτογαλίας.

2.
2.1 .

2.2.

2.3.

Ενέργειες προτεραιότητας για νέους κάτω από τα 25
Επαγγελματική κατάρτιση για άτομα κάτω από 18 χρόνων διάρκειας 800 ωρών τουλάχιστον που συνδυάζε
ται με επαγγελματική εμπειρία διάρκειας 200 ωρών τουλάχιστον και 400 ωρών κατ' ανώτατο όριο και η
οποία προσφέρει ουσιαστικές προοπτικές απασχόλησης (R). Για τις ενέργειες για την προώθηση της απα
σχόλησης, στην Ελλάδα και την Πορτογαλία η ελάχιστη διάρκεια επαγγελματικής πείρας μειώνεται σε 100
ώρες.
Επαγγελματική κατάρτιση για άτομα των οποίων τα προσόντα έχουν αποδεχθεί στην πράξη ανεπαρκή ή
ακατάλληλα, τα οποία προετοιμάζονται για ειδικευμένες εργασίες που απαιτούν τη χρήση των νέων τεχνο
λογιών (Ν) ή για επαγγέλματα που προσφέρουν ουσιαστικές προοπτικές για απασχόληση (ΑR). Η προϋπό
θεση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες δεν θα εφαρμοστεί για την Ισπανία το 1988.
Πρόσληψη ή εγκατάσταση σε πρόσθετες θέσεις εργασίας απροσδιόριστης διάρκειας (R) ή τοποθέτηση σε
εργασία σε προγράμματα που ανταποκρίνονται σε συλλογικές ανάγκες και έχουν σαν σκοπό τη δημιουρ
γία πρόσθετων θέσεων εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών (ΑR).
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2.4.

Επαγγελματική κατάρτιση, που υλοποιείται με πρωτοβουλίες για την απασχόληση που λαμβάνουν οι τοπι
κές ομάδες, με τη βοήθεια, κατά περίπτωση, των τοπικών ή περιφερειακών αρχών και στα πλαίσια της
τοπικής επέκτασης των ευκαιριών απασχόλησης (Ν).

3.

Ενέργειες προτεραιότητας γιο άτομα πάνω από τα 25

3.1 .

Επαγγελματική κατάρτιση για προσωπικό επιχειρήσεων με λιγότερους από 500 εργαζόμενους των οποίων
η επανειδίκευση έγινε απαραίτητη με την προοπτική της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών ή τη βελτίωση
της τεχνικής της διοίκησης (R) ■ κατά παρέκκλιση από το σημείο 1.4.2 θα απαιτείται ελάχιστη διάρκεια 100
ωρών.

3.2.

Πρόσληψη ή εγκατάσταση ανέργων μακράς διάρκειας σε πρόσθετες θέσεις εργασίας απροσδιόριστης διάρ
κειας ή τοποθέτηση σε εργασία σε προγράμματα που ανταποκρίνονται σε συλλογικές ανάγκες με σκοπό τη
δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας τουλάχιστον έξι μηνών (ΑR).

3.3 .

Επαγγελματική κατάρτιση, που υλοποιείται μέσω πρωτοβουλιών για την απασχόληση που λαμβάνουν οι
τοπικές ομάδες, με τη βοήθεια, κατά περίπτωση, των τοπικών ή περιφερειακών αρχών και στα πλαίσια της
τοπικής επέκτασης των ευκαιριών απασχόλησης (R).

4.

Ενέργειες προτεραιότητας χωρίς περιορισμούς ηλικίας

4.1 .

Ενέργειες που αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που περιλαμβάνει συνδρομή από δύο ή
περισσότερα κοινοτικά χρηματοδοτικά όργανα (Ν).

4.2.

Ενέργειες που εκτελούνται από κοινού από οργανισμούς σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη (Ν).

4.3.

Επαγγελματική κατάρτιση που συνδέεται με ενέργειες αναδιάρθρωσης βιομηχανικών επιχειρήσεων για
λόγους τεχνολογικού εκσυγχρονισμού ή ουσιαστικές αλλαγές στη ζήτηση στους αντίστοιχους τομείς. Η
αναδιάρθρωση πρέπει να επιδράσει σημαντικά στις ειδικότητες και τουλάχιστον στο 15 % του προσωπικού
της επιχείρησης μέσα σε περίοδο δύο ετών.
Η κατάρτιση μπορεί να αφορά εργαζόμενους προς επανειδίκευση για να συνεχιστεί η απασχόληση τους
στην επιχείρηση, ή γι' αυτούς που γίνονται άνεργοι και πρέπει να βρουν εργασία αλλού (R). Εκτός από τις
περιοχές προτεραιότητας θα παρέχεται προτεραιότητα όταν η αναδιάρθρωση επιδρά στις επαγγελματικές
ειδικότητες του 25 % τουλάχιστον του εργατικού δυναμικού και πραγματοποιείται σε περιοχή με ιδιαίτερα
υψηλή ανεργία όπου οι δημόσιες αρχές έχουν επιβάλει εξαιρετικά μέτρα για την υποστήριξη της επαγγελ
ματικής κατάρτισης ή τη δημιουργία θέσεων εργασίας στη σχετική περιοχή (Ν).

4.4.

Ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης που οδηγούν κατευθείαν σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας σε επι
χειρήσεις που απασχολούν λιγότερα από 500 άτομα και συνδέονται με την εφαρμογή των νέων τεχνολο
γιών που αποτελούν αντικείμενο του κοινοτικού προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης (Ν).

4.5.

Επαγγελματική κατάρτιση για τους άνεργους μακράς διάρκειας προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους η οποία
περιλαμβάνει ενθάρρυνση και προσανατολισμό και δημιουργεί πραγματικές προοπτικές σταθερής απασχό
λησης.

4.6.

Επαγγελματική κατάρτιση, πρόσληψη ή εγκατάσταση σε πρόσθετες θέσεις εργασίας για γυναίκες σε επαγ
γέλματα όπου η παρουσία τους είναι περιορισμένη (Ν).

4.7.

Ενέργειες για τους διακινούμενους εργαζόμενους και τα μέλη των οικογενειών τους:

4.7.1 .

που βοηθούν την ενσωμάτωσή τους στη χώρα υποδοχής με επαγγελματική κατάρτιση που συνδυάζεται με
εκπαίδευση στη γλώσσα (Ν) · για τα άτομα πάνω από τα 25 η κατάρτιση περιορίζεται στα τρία χρόνια
μετά τη μετανάστευση ■

4.7.2.

που βοηθούν στη διατήρηση της γνώσης της μητρικής γλώσσας και παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση
συνδυασμένη, εάν είναι απαραίτητο, με μάθημα υπενθύμισης της γλώσσας όταν θέλουν να γυρίσουν στην
αγορά εργασίας της χώρας καταγωγής · αυτό ισχύει μόνο για τους υπηκόους των κρατών μελών (Ν).

4.8.

Ενέργειες για τα μειονεκτούντα άτομα που είναι ικανά για εργασία στην ελεύθερη αγόρά εργασίας (R).

4.9.

Επαγγελματική κατάρτιση διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών για άτομα με επαγγελματική πείρα τουλάχι
στον τριών ετών για την απασχόλησή τους ως εκπαιδευτών ή ως συμβούλων ανάπτυξης (για την προώθηση
των τοπικών πρωτοβουλιών).

5.

Συγκεκριμένες νεωτεριστικές ενέργειες
Νεωτεριστικές ενέργειες για όχι περισσότερα από 100 άτομα που μπορούν να αποτελέσουν μια ενδεχόμενη
βάση για μελλοντική συνδρομή εκ μέρους του Ταμείου στα πλαίσια της πολιτικής για την αγορά εργασίας
των κρατών μελών. Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να επιβεβαιώνουν νέες αντιλήψεις σχετικά με το περιεχό
μενο, τη μεθοδολογία ή την οργάνωση ενεργειών που δικαιούνται να λάβουν συνδρομή από το Ταμείο (Ν).
Ο περιορισμός των 100 ατόμων δεν θα ισχύσει για ενέργειες που εντάσσονται στα ολοκληρωμένα μεσογει
ακά προγράμματα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΒΕLGΙQUΕ/ΒΕLGΙË

Arrondissements/arrondissementen : Aalst, Arlon, Ath, Bastogne, Brussel/Bruxelles, Charleroi, Dînant, Hasselt, Huy, Liege,
Maaseik, Marche-en-Famenne, Mons, Mouscron, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Oudenaarde, Philippeville, Soignies, Thuin,
Tongeren, Tournai, Verviers, Virton, Waremme.
DANMARK

Amtskommunerne : Bornholm, Frederiksborg.

Thyborøn-Harboøre, Thyholm, Lemvig, Ulborg-Vemb, Ringkøbing, Holmsland, Skjern, Egvad (Ringkøbing Amtskommune),
Hanstholm, Thisted, Sydthy, Morsø, Sallingsund, Sundsøre (Viborg Amtskommune); Gundsø, Roskilde, Lejre, Bramsnæs

(Roskilde Amtskommune) ; Kommuner nord for Limfjorden, når bortses fra Ålborg Kommune (Nordjylland
Amtskommune).
DEUTSCHLAND

Länder : Βerlin, S 3&γ13π<].

Arbeitsmarktregionen : Aachen, Ahaus, Amberg, Bochum, Braunschweig-Salzgitter, Bremen, Bremerhaven, Cuxhaven,
Dortmund-Lüdinghausen, Duisburg, Essen, Fulda, Gelsenkirchen, Hagen, Lübeck-Ostholstein, Mülheim, Oberhausen,
Osnabrück, Recklinghausen, Schwandorf, Siegen, Steinfurt, Wesel-Moers.
Gebietsteile der Arbeitsmarktregion Bayreuth, die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur" Fördergebiete sind, und die Gebietsteile von Rheinland-Pfalz, die an das Saarland angrenzen (').
ESPANA

Comunidades Autónomas/provincias : Álava, Alicante, Asturias, Baleares, Barcelona, Cantabria, Castellón de la Plana,
Gerona, Guipúzcoa, Huesca, Lérida, Madrid, Navarra, Rioja, Tarragona, Teruel, Valencia, Vizcaya, Zaragoza.
FRANCE

Départements : Allier, Ardennes, Ariège, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze,
Corse du Sud, Haute-Corse, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Finistère, Gard, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Loire,
Haute-Loire, Loire-Atlantique, Manche, Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlan
tiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haute-Saône, Sarthe, Seine-Maritime, Tarn,h Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse,
Vosges.
Les cantons du Catelet et de Bohain-en-Vermandois dans l'Aisne ; les zones aidées dans l'Ardèche et la Somme et les zones

aidées limitrophes aux Vosges dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin (*) ; dans la Meuse, est du fleuve Meuse ; les arrondissements
d'Autun et de Charolles dans la Saône-et-Loire : l'arrondissement d'Albertville dans la Savoie.

ITALIA

Province : Alessandria, Ancona, Brescia, Ferrara, Forlì, Genova, Gorizia, Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Massa-Carrara,
Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Ravenna, Rieti, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Terni,
Torino, Trieste, Valle d'Aosta, Venezia, Viterbo.

Zone assistite nelle province di Arezzo, Como, Treviso, Vercelli (3) ; Milano (eccetto il Centro ma compresa la periferia
industriale).
LUXEMBOURG

(') Dreizehnter Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe »Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur^, Deutscher Bundestag, Drucksache
10/ 1279 vom 11 . 4. 1984, S. 150 .

(2) Décret 82/379 du 6 mai 1982 relatif à la prime d'aménagement du territoire, Journal officiel de la République française du 7. 5. 1982, p.*
1294.

(3) — Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, deliberazione del 27. 3. 1980, Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 104 del 16. 4. 1980, pag. 3386 — 3390.
— Decreto n. 902 del 9. 11 . 1976, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 11 . 1 . 1977 ;
— Decreto del 16. 5. 1986, Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 14. 7. 1986.
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ΝΕDΕRLΑΝD

Gebieden vastgesteld door de Commissie voor de Regionale Ontwikkelingsprogrammering : agglomeratie Haarlem, Alkmaar
en omgeving, Arnhem/Nijmegen, IJmond, Kop van Noord-Holland, Oost-Groningen, Twente, Zaanstreek, Zuid-Limburg.
In Zuidoost-Noord-Brabant de textielzone Helmond.
UNITED KINGDOM

Counties/local authority areas : Central, Cleveland, Clwyd, Cornwall, Durham, Fife, Gwent, Gwynedd, Highlands, Humber
side, Isle of Wight, Lothian, Merseyside, Mid Glamorgan, Northumberland, Nottingshamshire, South Glamorgan, South
Yorkshire, Staffordshire, Strathclyde, Tayside, Tyne and Wear, West Glamorgan, West Midlands.
Travel-to-work-areas : Part of Wrexham in Cheshire ; Workington in Cumbria ; part of Sheffield in Derbyshire ; Llanelli in
Dyfed ; Ashton-Under-Lyme, Bolton, Bury, Leigh, Oldham, Rochdale and Wigan in Greater Manchester ; Accrington,
Blackburn, Burnley, Lancaster, Nelson, Rossendale and Blackpool in Lancashire ; Coalville in Leicestershire ; parts of
Grimsby, of Hull and of Scunthorpe in Lincolnshire ; Corby in Northamptonshire ; Bradford, Castleford, Dewsbury, Halifax,
Huddersfield, Leeds, Keighley, Todmorden and Wakefield in West Yorkshire.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Μαΐου 1987

για την παροχή άδειας στην Ιρλανδία να προβεί σε ενδοκοικοτική επιτήρηση των εισαγωγών
ορισμένων αζωτούχων χημικών λιπασμάτων, καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών, τα οποία
έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε άλλα κράτη μέλη
(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(87/330/EOK.)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

και να επιδεινώσουν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμε
τωπίζει η εν λόγω βιομηχανία·

Εχοντάς υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 115 πρώτο εδάφιο,
την απόφαση 80/47/EOK της Επιτροπής της 20ής Δεκεμ
βρίου 1979 σχετικά με τα μέτρα επιτήρησης και άμυνας που
μπορούν να λάβουν τα κράτη μέλη μετά από έγκριση έναντι
ορισμένων προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών, που έχουν
τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία σε ένα άλλο κράτος μέλος ('),
και ιδίως τα άρθρα 1 και 2,

ότι σχετικά με την κατάσταση της εν λόγω εθνικής παρα
γωγής, οι πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή δείχνουν ότι,
στην Ιρλανδία, οι εισαγωγές ουρίας, καταγωγής τρίτων
χωρών, που ήταν ανύπαρκτες μέχρι το 1985, αυξήθηκαν σε
32 774 τόνους κατά την περίοδο Ιουλίου 1985 — Ιουνίου
1986 και σε 25 422 τόνους κατά το τελευταίο εξάμηνο του
1986 ·

ότι οι εισαγωγές μείγματος νιτρικού αμμωνίου και ανθρακι
κού ασβεστίου καταγωγής τρίτων χωρών αυξήθηκαν από
37 016 τόνους σε 71 479 τόνους το 1986 ·

Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει της απόφασης 80/47/EOK, τα κράτη μέλη
μπορούν να προβούν σε ενδοκοινοτική επιτήρηση των εισα
γωγών που αναφέρονται σ' αυτή, μόνο μετά από προηγού
μενη έγκριση της Επιτροπής·
ότι η ιρλανδική κυβέρνηση υπέβαλε αίτηση με βάσει το
άρθρο 2 της απόφασης 80/47/EOK στην Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για να της δοθεί η έγκριση να
υποβάλει σε ενδοκοινοτική επιτήρηση ορισμένα αζωτούχα
χημικά λιπάσματα που υπάγονται στην κλάση ex 31.02 του
κοινού δασμολογίου, καταγωγής Αλβανίας, Βουλγαρίας,
Ουγγαρίας, Πολωνίας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας,
Ρουμανίας, Τσεχοσλοβακίας και Σοβιετικής Ένωσης, τα
οποία έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στα άλλα κράτη
μέλη ·
ότι, με βάση το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3420/83 του Συμβουλίου (2), η Επιτροπή τροπο
ποίησε με την απόφαση της της 9ης Μαΐου 1987 το ιρλαν
δικό καθεστώς κατά την εισαγωγή αζωτούχων χημικών
λιπασμάτων και, κατά συνέπεια, υπέβαλε τις εισαγωγές
αυτών των προϊόντων στην Ιρλανδία σε πασοτικούς περιορι
σμούς μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1987 · ότι υπάρχουν διαφο
ρές στους όρους στους οποίους υποβάλλονται οι εν λόγω
εισαγωγές στα διάφορα κράτη μέλη ·

ότι αυτές οι διαφορές μπορούν να προκαλέσουν διαστρε
βλώσεις του εμπορίου ·
ότι οι ιρλανδικές αρχές προέβαλαν το επιχείρημα ότι αυτές
οι διαστρεβλώσεις του εμπορίου μπορούν να προκαλέσουν
(') ΕΕ αριθ. L 16 της 22. 1 . 1980, σ. 14.
(2) ΕΕ αριθ. L 346 της 8. 12. 1983, σ. 6.

ότι η παραγωγή ουρίας παρέμεινε στάσιμη σε 287 000 περί
που τόνους από το 1982 έως το 1986 και ότι η παραγωγή
μείγματος νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου
μειώθηκε από 435 000 τόνους σε 378 000 τόνους κατά την
ίδια περίοδο · ότι το τμήμα της αγοράς που κατέχουν αυτά
τα προϊόντα στην εγχώρια αγορά μειώθηκε από 83 % σε
54 % όσον αφορά την ουρία και από 79% σε 62 % όσον
αφορά τα μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού
ασβεστίου ·

ότι οι τιμές των εν λόγω εισαγωγών είναι σημαντικά κατώ
τερες από τις τιμές των ομοειδών προϊόντων που παρασκευ
άζονται στην Ιρλανδία·
ότι, όσον αφορά ειδικότερα την ουρία, οι κοινοτικές εισα
γωγές αυτού του προϊόντος καταγωγής χωρών κρατικού
εμπορίου αυξήθηκαν από 120 000 τόνους το 1984 σε 530 239
τόνους το 1986 ·

ότι, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται
ανωτέρω και ειδικότερα της εξέλιξης των εισαγωγών των εν
λόγω προϊόντων στην Ιρλανδία και στην υπόλοιπη Κοινό
τητα, και των πολύ χαμηλών τιμών με τις οποίες πραγματο
ποιούνται αυτές οι εισαγωγές υπάρχει ο κίνδυνος να εξελι
χθούν απρόβλεπτες και μαζικές διαστρεβλώσεις του εμπο
ρίου, που μπορούν να επιφέρουν οικονομικές δυσκολίες·

ότι, σ' αυτές τις συνθήκες, πρέπει να εξασφαλιστεί μια
πλήρης ενημέρωση σχετικά με τις προβλεπόμενες ενδοκοινο
τικές εισαγωγές με σκοπό να αποτραπεί κάθε επικίνδυνη
εξέλιξη και να βρεθούν, κατά περίπτωση, οι αναγκαίες
λύσεις· ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να υποβληθούν οι εν
λόγω εισαγωγές καταγωγής των εν λόγω τρίτων χωρών σε
προηγούμενη ενδοκοινοτική επιτήρηση σύμφωνα με το
άρθρο 2 της απόφασης 8Q/47/EOK,
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ΆρSρο 2

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιρλανδία.

Άρθρο 1

Εγκρίνεται στην Ιρλανδία να υποβάλει μέχρι τις 31 Δεκεμ
βρίου 1987, σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 80/47/
ΕΟΚ σε ενδοκοινοτική επιτήρηση τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο παράρτημα, καταγωγής Αλβανίας, Βουλγαρίας,
Ουγγαρίας, Πολωνίας, Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας,
Ρουμανίας, Τσεχοσλοβακίας και Σοβιετικής Ένωσης που
έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στα άλλα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες 25 Μαΐου 1987.
Για την Επιτροπή
Willy DE CLERCQ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κλάση
του κοινού

Κώδικας ΝΙΜΕΧΕ

Περιγραφή εμπορευμάτων

δασμολογίου
ex 31.02

31.02-15, 80
31.02-30

\

\

Ουρία

Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού
ασβεστίου

