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της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μαγαδασκάρης, της Δημοκρατίας του Μαλάουι, της
Νήσου Μαυρικίου, της Δημοκρατίας της Ουγκάντα, του Αγίου Χριστόφορου και Νέδις,
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εγγυημένες τιμές για τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο για την περίοδο παραδόσεως
1986/87
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του Μπαρμπάντος, του Μπελίζ, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό, των Φίτζι, της Συνεργατικής
Δημοκρατίας της Γουιάνας, της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού, της Τζαμάικα, της
Δημοκρατίας της Κένυα, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης, της Δημοκρατίας του
Μαλάουι, της Νήσου Μαυρικίου, της Δημοκρατίας της Ουγκάντα, του Αγίου Χριστόφορου και
Νέβις, της Δημοκρατίας του Σουρινάμ, του Βασιλείου της Σουαζιλάνδης, της Ηνωμένης

Δημοκρατίας της Τανζανίας, της Δημοκρατίας του Τρινιδάδ και Τομπάγκο καθώς και της
Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε, για τις εγγυημένες τιμές για τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο για την
περίοδο παραδόσεως 1986/87
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περίοδο παραδόσεως 1986/87

2
9

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1931 /87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού
των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με
βάση τα σιτηρά

Τιμή : 1305 Δρχ.

13

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1932/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 για τον
καθορισμό του νομισματικού συντελεστή που εφαρμόζεται στις εισαγωγές σταφίδων

16

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1933/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα
θραύσματά της

17

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1934/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού
των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και
των θραυσμάτων της

19

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

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

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1935/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού
του ύψους της ενίσχυσης για τα μπιζέλια, τα κουκιά και τα φούλια, που προβλέπεται
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1431/82
21

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1936/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί
αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για έτοιμα ενδύματα εσωτερικά
(εσώρουχα) πλεκτά, προϊόντα της κατηγορίας 13 (κωδικός 40.0130), υφάσματα εκ
συνθετικών και τεχνητών υφαντικών ινών μη συνεχών, αλεύκαστα ή λελευκασμένα,
προϊόντα της κατηγορίας ex 3 (κωδικός 40.0033), καταγωγής Ινδίας, δικαιούχου των
προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86 του Συμβουλίου δασμολογικών
προτιμήσεων

23

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1937/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί
αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για κυλόττες, κοντά παντελόνια
και περισκελίδες, προϊόντα της κατηγορίας 6 (κωδικός 40.0060), καταγωγής Αργεντινής,
δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86 του Συμβουλίου
δασμολογικών προτιμήσεων

25

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1938/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί
αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για μαντίλια για τη μύτη και
μαντιλάκια τσέπης, προϊόντα της κατηγορίας 19 (κωδικός 40.0190), κουστούμια-ταγιέρ
και σύνολα, εκός πλεκτών, για γυναίκες ή κορίτσια κλπ. προϊόντα της κατηγορίας 29
(κωδικός 40.0290), φόρμες αθλητικές, προϊόντα της κατηγορίας 73 (κωδικός 40.0730)
και κουστούμια-ταγιέρ και σύνολα για γυναίκες, προϊόντα της κατηγορίας 74 (κωδικός
40.0740), καταγωγής Πακιστάν, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3925/86 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων

27

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1939/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί
παρεκκλίσεως από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1292/81 όσον αφορά τους κανόνες
ποιότητας για τα πράσα

29

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1940/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 για τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2409/86 σχετικά με την πώληση βουτύρου παρεμβάσεως
που προορίζεται ιδίως για την ενσωμάτωση στις σύνθετες ζωοτροφές

31

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1941/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 για παρέκκλιση
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1726/70 όσον αφορά τις ημερομηνίες συνάψεως και
καταχωρήσεως των συμβάσεων καλλιέργειας για τον καπνό σε φύλλα

33

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1942/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού
των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των τομέων
των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία δεν
αναφέρονται στο παράρτημα II της συνθήκης

34

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1943/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 για τον
καθορισμό των τιμών κατωφλίου των σιτηρών και ορισμένων κατηγοριών αλεύρων,
πλιγουριών και σιμιγδαλιών για την περίοδο εμπορίας 1987/88

37

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1944/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και
στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλ£ως

38

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1945/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού
των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά,
τα άλευρα και τη βύνη

41

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1946/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου βοείου κρέατος

44

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1947/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή ζώντων βοοειδών καθώς και βοείου κρέατος εκτός
του κατεψυγμένου

48

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1948/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού
των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με
βάση τα σιτηρά και την όρυζα

52

(συνέχεια στην 3η σελίδα του εξωφύλλου)

Περιεχόμενα (συνέχεια)

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1949/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 με τον οποίο
αποφασίζεται, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, το ύψος
των εξισωτικών ποσών προσχώρησης στις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία που
εφαρμόζονται κατά τη γαλακτοκομική περίοδο 1987/88
58
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1950/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 για καθορισμό
των επιστροφών στην παραγωγή στους τομείς των σιτηρών και του ρυζιού
63
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1951 /87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθιερώσεως
εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή κερασιών καταγωγής Ουγγαρίας
64
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1952/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθιερώσεως
εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Ισπανίας (εκτός
των Καναρίων Νήσων)

66

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1953/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 για τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1678/85 όσον αφορά τον γεωργικό συντελεστή μετατροπής
που εφαρμόζεται στον τομέα του χοιρείου κρέατος στον Ηνωμένο Βασίλειο

68

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1954/87 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 που τροποποιεί
τους ειδικούς γεωργικούς συντελεστές μετατροπής που εφαρμόζονται στον τομέα του
ρυζιού

70

II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο
87/343 /EOK :

* Οδηγία του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την
ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/EOK περί συντονισμού των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και
την άσκηση δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως εκτός της ασφαλίσεως ζωής

72

87 /344/ EOK :

* Οδηγία του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

77

87/345/EOK :

* Οδηγία του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση της οδηγίας
80/390/EOK περί συντονισμού των όρων καταρτίσεως, ελέγχου και διαδόσεως του
ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε
χρηματιστήριο αξιών

81

Αριθ. L 185/ 1

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

4. 7 . 87

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1930/87 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιανουαρίου 1987

περί συνάψεως συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητας και, αφενός, του Μπαρμπάντος, του Μπελίζ, της Λαϊκής Δημοκρατίας
του Κογκό, των Φίτζι, της Συνεργατικής Δημοκρατίας της Γουιάνας, της Δημοκρατίας της
Ακτής του Ελεφαντοστού, της Τζαμάικα, της Δημοκρατίας της Κένυα, της Λαϊκής Δημοκρα
τίας της Μαγαδασκάρης, της Δημοκρατίας του Μαλάουι, της Νήσου Μαυρικίου, της Δημο
κρατίας της Ουγκάντα, του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, της Δημοκρατίας του Σουρινάμ,
του Βασιλείου της Σουαζιλάνδης, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας, της Δημοκρα
τίας του Τρινιδάδ και Τομπάγκο καθώς και της Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε και, αφετέρου,
της Δημοκρατίας της Ινδίας, για τις εγγυημένες τιμές για τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο για
την περίοδο παραδόσεως 1986/87
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 εφαρμογή του πρωτοκόλλου αριθ. 7 για τη ζάχαρη
ΑΚΕ που προσαρτάται στην τρίτη σύμβαση AKE-EOK (')
και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ινδίας για τη ζάχαρη
από ζαχαροκάλαμο (2), πραγματοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 2, στα πλαίσια της διαχειρίσεως της
κοινής οργανώσεως της αγοράς της ζάχαρης ·
ότι πρέπει να εγκριθούν οι συμφωνίες υπό μορφή ανταλλα
γής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας και, αφενός, των κρατών που αναφέρονται στο
ανωτέρω πρωτόκολλο και, αφετέρου, της Δημοκρατίας της
Ινδίας, για τις εγγυημένες τιμές για τη ζάχαρη από ζαχαρο
κάλαμο για την περίοδο παραδόσεως 1986/87,

Μπαρμπάντος, του Μπελίζ, της Λαϊκής Δημοκρατίας του
Κογκό, των Φίτζι, της Συνεργατικής Δημοκρατίας της
Γουιάνας, της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού,
της Τζαμάικα, της Δημοκρατίας της Κένυα, της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Μαγαδασκάρης, της Δημοκρατίας του
Μαλάουι, της Νήσου Μαυρικίου, της Δημοκρατίας της
Ουγκάντα, του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, της Δημο
κρατίας του Σουρινάμ, του Βασιλείου της Σουαζιλάνδης της
Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας της Δημοκρατίας
του Τρινιδάδ και Τομπάγκο καθώς και της Δημοκρατίας της
Ζιμπάμπουε και, αφετέρου, της Δημοκρατίας της Ινδίας για
τις εγγυημένες τιμές για τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο για
την περίοδο παραδόσεως 1986/87, εγκρίνονται εξ ονόματος
της Κοινότητας.
Το κείμενο των συμφωνιών επισυνάπτεται στον παρόντα
κανονισμό.
Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το
πρόσωπο που είναι αρμόδιο να υπογράψει τις συμφωνίες
δεσμεύοντας την Κοινότητα.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 3
Άρθρο 1

Οι συμφωνίες υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και, αφενός, του

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 1987
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ρ. DE ΚΕΕRSΜΑΕΚΕR

(') ΕΕ αριθ. L 86 της 31 . 3 . 1986, σ. 164.
(2) ΕΕ αριθ. L 190 της 22. 7. 1975, σ. 35 .
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ

υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Μπαρ
μπάντος, του Μπελίζ, της Ααϊκής Δημοκρατίας του Κογκό, των Φίτζι, της Συνεργατικής Δημοκρα
τίας της Γουιάνας, της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού, της Τζαμάικα, της Δημοκρατίας
της Κένυα, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης, της Δημοκρατίας του Μαλάουι, της
Νήσου Μαυρικίου, της Δημοκρατίας της Ουγκάντα, του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις, της Δημο
κρατίας του Σουρινάμ, του Βασιλείου της Σουαζιλάνδης, της Ηνωμένης Δημοκρατίας της Τανζα
νίας, της Δημοκρατίας του Τρινιδάδ και Τομπάγκο καθώς και της Δημοκρατίας της Ζιμπάμπουε,
για τις εγγυημένες τιμές για τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο για την περίοδο παραδόσεως 1986/87
Επιστολή αριθ. 1

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 1987
Κύριοι,

Οι αντιπρόσωποι των κρατών ΑΚΕ, που αναφέρονται στο πρωτόκολλο αριθ. 7 για τη ζάχαρη ΑΚΕ
που έχει προσαρτηθεί στην τρίτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ και της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ευρωπαϊ
κής Οικονομικής Κοινότητας, συνεφώνησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω πρωτοκόλλου,
να υποβάλουν στις αρμόδιες αρχές τους προς έγκριση τα ακόλουθα, που πρέπει να αποτελέσουν
αντικείμενο ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας.
Για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1986 μέχρι 30 Ιουνίου 1987, οι εγγυημένες τιμές που αναφέρονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη είναι, για τους σκοπούς της παρεμβάσε
ως που προβλέπεται στο άρθρο 6 αυτού του πρωτοκόλλου, οι ακόλουθες :
α) για την ακατέργαστη ζάχαρη :
44,92 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα
β) για τη λευκή ζάχαρη :
55,39 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα.

Οι τιμές αυτές δεν αντιπροσωπεύουν αύξηση σε σχέση με εκείνες που ίσχυαν για την προηγούμενη
περίοδο παραδόσεως και αφορούν μη συσκευασμένη ζάχαρη, αντιπροσωπευτικού ποιοτικού τύπου
όπως καθορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία, cif, free out, σε ευρωπαϊκά λιμάνια της Κοινότητας. Ο
καθορισμός αυτών των τιμών δεν θίγει τις αντίστοιχες θέσεις των συμβαλλομένων μερών όσον αφο
ρά τις αρχές σχετικά με τον καθορισμό των εγγυημένων τιμών.
Αν και δεν προβλέπεται αναδρομική ισχύς για τις τιμές 1986/87, συμφωνείται ότι η απόφαση αυτού
του έτους δεν προδικάζει τη θέση των κρατών ΑΚΕ στο ζήτημα της αναδρομικής σε μελλοντικές
διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 που προσαρτά
ται στην τρίτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ.

Ελήφθη υπό σημείωση ότι, κατά τη γνώμη των κρατών ΑΚΕ, το πρόβλημα του κόστους των ναύλων
μεταφοράς, που είναι επείγον και εκκρεμεί, θα έπρεπε να εξετασθεί και να ρυθμιστεί αμελλητί.

Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θέλατε να μου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής και να μου
επιβεβαιώσετε ότι αυτή η επιστολή μαζί με την απάντηση σας συνιστούν συμφωνία μεταξύ των
κυβερνήσεων των ενδιαφερομένων κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας.
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Αριθ. L 185/3

Les ruego acepten, Señores, el testimonio de mi más alta consideración.
Modtag, ærede herrer, forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Genehmigen Sie, sehr geehrte Herren, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung. .
Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριοι, τη διαβεβαίωση της μέγιστης μου εκτιμήσεως.
Please, accept, Sirs, the assurance of my highest consideration.

Je vous prie d agréer, Messieurs, 1 assurance de ma plus haute considération .
Vogliate gradire, Signori, i sensi della mia più alta considerazione.

Ik verzoek U, Mijne Heren, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te willen aanvaar
den.

Queiram aceitar, Excelentíssimos Senhores, a expressão da minha mais alta consideração.

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas
På vegne Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
On behalf of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
Em nome do Conselho das Comunidades Europeias

Αριθ. L 185/4

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
Επιστολή αριθ. 2

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 1987
Κύριε,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη της σημερινής επιστολής σας, η οποία έχει ως εξής :
«Οι αντιπρόσωποι των κρατών ΑΚΕ, που αναφέρονται στο πρωτόκολλο αριθ. 7 για τη ζάχαρη
ΑΚΕ που έχει προσαρτηθεί στην τρίτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ και της Επιτροπής, εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, συνεφώνησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω πρω
τοκόλλου, να υποβάλουν στις αρμόδιες αρχές τους προς έγκριση τα ακόλουθα, που πρέπει να
αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής επιστολών μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών ΑΚΕ και
της Κοινότητας.

Για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1986 μέχρι 30 Ιουνίου 1987, οι εγγυημένες τιμές που αναφέρο
νται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη είναι, για τους σκοπούς της
παρεμβάσεως που προβλέπεται στο άρθρο 6 αυτού του πρωτοκόλλου, οι ακόλουθες :
α) για την ακατέργαστη ζάχαρη :
44,92 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα
β) για τη λευκή ζάχαρη :
55,39 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα.
Οι τιμές αυτές δεν αντιπροσωπεύουν αύξηση σε σχέση με εκείνες που ίσχυαν για την προηγούμε
νη περίοδο παραδόσεως και αφορούν μη συσκευασμένη ζάσχαρη, αντιπροσωπευτικού ποιοτικού
τύπου όπως καθορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία, cif, free out, σε ευρωπαϊκά λιμάνια της Κοι
νότητας. Ο καθορισμός των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τις αρχές σχετικά με τον καθο
ρισμό των εγγυημένων τιμών.
Αν και δεν προβλέπεται ανδρομική ισχύς για τις τιμές 1986/87, συμφωνείται ότι η απόφαση
αυτού του έτους δεν προδικάζει τη θέση των κρατών ΑΚΕ στο ζήτημα της αναδρομικής σε μελ
λοντικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του πρωτοκόλλου αριθ. 7 που
προσαρτάται στην τρίτη σύμβαση ΑΚΕ-ΕΟΚ.

Ελήφθη υπό σημείωση ότι, κατά τη γνώμη των κρατών ΑΚΕ, το πρόβλημα του κόστους των ναύ
λων μεταφοράς, που είναι επείγον και εκκρεμεί, θα έπρεπε να εξετασθεί και να ρυθμιστεί αμελ
λητί.

Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θέλατε να μου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής και να
μου επιβεβαιώσετε ότι αυτή η επιστολή μαζί με την απάντησή σας συνιστούν συμφωνία μεταξύ
των κυβερνήσεων των ενδιαφερομένων κρατών ΑΚΕ και της Κοινότητας.»
Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι οι κυβερνήσεις των ενδιαφερομένων κρατών ΑΚΕ συμφω
νούν με τα ανωτέρω.
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Αριθ. L 185/5

Please, accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
Le ruego acepte, Señor, el testimonio de mi más alta consideración.
Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της μεγίστης μου εκτιμήσεως.
Veuillez agréer, Monsieur, 1 assurance de ma très haute considération.
Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.
Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, a expressão da minha mais alta consideração.

For the Government of Barbados

For the Government of Belize

Pour le gouvernement de la republique populaire du Congo

Pour le gouvernement de la république de Côte-d Ivoire

Αριθ. L 185/6

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Government of Fiji

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

For the Government of Jamaica

For the Government of the Republic of Kenya

Pour le gouvernement de la république démocratique de Madagascar

For the Government of the Republic of Malawi
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Pour le gouvernement de 1 ile Maurice

For the Government of Saint Christopher and Nevis

Namens de Regering van de Republiek Suriname

For the Government of the Kingdom of Swaziland

For the Government of the United Republic of Tanzania

Αριθ. L 185/7

Αριθ. L 185/8

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Government of Trinidad and Tobago

For the Government of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Zimbabwe
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Αριθ. L 185/9

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημο
κρατίας της Ινδίας για τις εγγυημένες τιμές για τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο για την περίοδο
παραδόσεως 1986/87
Επιστολή αριθ. 1

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 1987
Κύριε,

Οι αντιπρόσωποι της Δημοκρατίας της Ινδίας και της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητας, συνεφώνησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊ
κής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ινδίας, για τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, να
υποβάλουν στις αρμόδιες αρχές τους προς έγκριση τα ακόλουθα, που πρέπει να αποτελέσουν αντι
κείμενο ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Δημοκρατίας της Ινδίας και της Κοινότητας.
Για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1986 μέχρι 30 Ιουνίου 1987, οι εγγυημένες τιμές που αναφέρονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της συμφωνίας είναι, για τους σκοπούς της παρεμβάσεως που προβλέπε
ται στο άρθρο 6 αυτής, οι ακόλουθες :

α) για την ακατέργαστη ζάχαρη :
β) για τη λευκή ζάχαρη :

44,92 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα
55,39 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα.

Οι τιμές αυτές δεν αντιπροσωπεύουν αύξηση σε σχέση με εκείνες που ίσχυαν για την προηγούμενη
περίοδο παραδόσεως και αφορούν μη συσκευασμένη ζάχαρη, αντιπροσωπευτικού ποιοτικού τύπου
. όπως καθορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία, cif, free out, σε ευρωπαϊκά λιμάνια της Κοινότητας. Ο
καθορισμός αυτών των τιμών δεν θίγει τις αντίστοιχες θέσεις των συμβαλλομένων μερών όσον αφο
ρά τις αρχές σχετικά με τον καθορισμό των εγγυημένων τιμών.

Αν και δεν προβλέπεται αναδρομική ισχύς για τις τιμές 1986/87, συμφωνείται* ότι η απόφαση αυτού
του έτους δεν προδικάζει τη θέση της Δημοκρατίας της Ινδίας στο ζήτημα της αναδρομικότητας σε
μελλοντικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της συμφωνίας.
Ελήφθη υπό σημείωση ότι, κατά τη γνώμη της Δημοκρατίας της Ινδίας, το πρόβλημα του κόστους
των ναύλων μεταφοράς, που είναι επείγον και εκκρεμεί, θα έπρεπε να εξετασθεί και να ρυθμιστεί
αμελλητί.
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θέλατε να μου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής και να μου
επιβεβαιώσετε ότι αυτή η επιστολή μαζί με την απάντησή σας συνιστούν συμφωνία μεταξύ της
κυβερνήσεώς σας και της Κοινότητας.

ΑριS. L 185/ 10

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Le ruego acepte, Señor, el testimonio de mi más alta consideración.
Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse .
Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Παρακαλώ δεχθείτε. Κύριε, τη διαβεβαίωση της μέγιστης μου εκτιμήσεως.

Please, accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
Veuillez agréer, Monsieur, 1 assurance de ma très haute considération .

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, a expressão da minha mais alta consideração.

En nombre del Consejo de las Comunidades Europeas
På vegne Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

Εξ ονόματος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
On behalf of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen
Em nome do Conselho das Comunidades Europeias
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Αριθ. L 185/ 11

Επιστολή αριθ. 2

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 1987
Κύριε,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη της σημερινής επιστολής σας, η οποία έχει ως εξής :
«Οι αντιπρόσωποι της Δημοκρατίας της Ινδίας και της Επιτροπής, εξ ονόματος τηε της Ευρωπαϊ
κής Οικονομικής Κοινότητας, συνεφώνησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
της Δημοκρατίας της Ινδίας, για τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, να υποβάλουν στις αρμόδιες
αρχές τους προς έγκριση τα ακόλουθα, που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής επι
στολών μεταξύ της Δημοκρατίας της Ινδίας και της Κοινότητας.
Για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1986 μέχρι 30 Ιουνίου 1987, οι εγγυημένες τιμές που αναφέρο
νται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 της συμφωνίας είναι, για τους σκοπούς της παρεμβάσεως που
προβλέπεται στο άρθρο 6 αυτής, οι ακόλουθες :
α) για την ακατέργαστη ζάχαρη :
44,92 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα
β) για τη λευκή ζάχαρη :
55,39 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα.
Οι τιμές αυτές, δεν αντιπροσωπεύουν αύξηση σε σχέση με εκείνες που ίσχυαν για την προηγούμε
νη περίοδο παραδόσεως και αφορούν μη συσκευασμένη ζάχαρη, αντιπροσωπευτικοί ποιοτικού
τύπου όπως καθορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία, cif, free out, σε ευρωπαϊκά λιμάνια της Κοι
νότητας. Ο καθορισμός αυτών των τιμών δεν θίγει τις αντίστοιχες θέσεις των συμβαλλομένων
μερών όσον αφορά τις αρχές σχετικά με τον καθορισμό των εγγυημένων τιμών.
Αν και δεν προβλέπεται αναδρομική ισχύς για τις . τιμές 1986/87, συμφωνείται ότι η απόφαση
αυτού του έτους δεν προδικάζει τη θέση της Δημοκρατίας της Ινδίας στο ζήτημα της αναδρομο
κότητας σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της συμφω
νίας.
Ελήφθη υπό σημείωση ότι, κατά τη γνώμη της Δημοκρατίας της Ινδίας, το πρόβλημα του
κόστους των ναύλων μεταφοράς, που είναι επείγον και εκκρεμεί, θα έπρεπε να εξετασθεί και να
ρυθμισθεί αμελλητί.

Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θέλατε να μου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής και να
μου επιβεβαιώσετε ότι αυτή η επιστολή μαζί με την απάντησή σας συνιστούν συμφωνία μεταξύ
της κυβερνήσεώς σας και την της Κοινότητας.»
Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση μου συμφωνεί με τα ανωτέρω.

Αριθ. L 185/ 12

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Please, accept, Sir, the assurance of my highest consideration .
Le ruego acepte, Señor, el testimonio de mi mas alta consideración.

Modtag, hr., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.
Παρακαλώ δεχθείτε, Κύριε, τη διαβεβαίωση της μεγίστης μου εκτιμήσεως.
Veuillez agréer, Monsieur, 1 assurance de ma très haute considération .

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia più alta considerazione.

Gelieve, Mijnheer, de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te aanvaarden.
Queira aceitar, Excelentíssimo Senhor, a expressão da minha mais alta consideração.

For the Government of the Republic of India
Por el Gobierno de la República de la India

For regeringen for Republikken Indien
Für die Regierung der Republik Indien

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας
Pour le gouvernement de la république de l'Inde

Per il governo della Repubblica dell'India
Voor de Regering van de Republiek India

Pelo Governo da República da índia
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1931/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων
ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά
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. 1900/87 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 2 εδάφιο τέταρτο,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με 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
είναι δυνατόν να καλύπτεται με μια επιστροφή κατά την
εξαγωγή ■
ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2746/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί
θεσπίσεως των γενικών κανόνων για τη χορήγηση
επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των σιτηρών και
περί των κριτηρίων καθορισμού του ύψους τους (3), οι
επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη η κατά
σταση και οι προοπτικές εξελίξεως αφενός των διαθέσιμων
ποσοτήτων των σιτηρών και των τιμών τους στην αγορά της
Κοινότητας και αφετέρου των τιμών των σιτηρών και των
προϊόντων του τομέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά · ότι
σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, έχει επίσης σημασία να εξασφα
λισθεί (στις αγορές των σιτηρών) μια ισορροπία και μια
κανονική εξέλιξη των τιμών και των συναλλαγών ■
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σύνθετων τροφών
με βάση τα σιτηρά οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής
σε ένα ποσό το οποίο αποβλέπει να καλύψει τη διαφορά
μεταξύ των τιμών στην Κοινότητα και εκείνων της διεθνούς
αγοράς ·
ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2743/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου
1975 περί του καθεστώτος που εφαρμόζεται στις σύνθετες
ζωοτροφές με βάση τα σιτηρά (4), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 944/87 (5), η επιστροφή κατά
0)
(2)
Ο
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
182 της 3. 7. 1987.
281 της 1 . 11 . 1975, σ. 78.
281 της 1 . 11 . 1975, σ. 60.
90 της 2. 4. 1987, σ. 2.

την εξαγωγή των σύνθετων τροφών με βάση τα σιτηρά
καθορίζεται αφού ληφθούν υπόψη μόνο ορισμένα προϊόντα
που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή σύνθετων τροφών
και για τα οποία είναι δυνατόν να καθορισθεί επιστροφή ·
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1913/69 της Επιτροπής της
29ης Σεπτεμβρίου 1969 περί της χορηγήσεως και του προκα
θορισμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή των σύνθετων
ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1349/87 (7),
προβλέπει ότι ο υπολογισμός της επιστροφής κατά την
εξαγωγή βασίζεται στους μέσους όρους των επιστροφών
που χορηγούνται και των εισφορών που υπολογίζονται για
τα σιτηρά βάσης που χρησιμοποιούνται συχνότερα και οι
οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με την τιμή κατωφλίου
που ισχύει για τον τρέχοντα μήνα · ότι για τον υπολογισμό
αυτό λαμβάνεται υπόψη η περιεκτικότητα σε προϊόντα
σιτηρών · ότι πρέπει, στο εξής, να ταξινομηθούν (με σκοπό
την απλούστευση) οι σύνθετες τροφές κατά κατηγορίες και
να καθορισθεί η επιστροφή που αντιστοιχεί σε κάθε κατη
γορία με βάση την ποσότητα των προϊόντων σιτηρών που
περιλαμβάνονται στην εξεταζόμενη κατηγορία · ότι για τον
καθορισμό του ποσού της επιστροφής λαμβάνονται επίσης
υπόψη οι δυνατότητες και οι όροι αγοράς των εν λόγω προϊ
όντων στη διεθνή αγορά, η ανάγκη αποφυγής διαταραχών
στην αγορά της Κοινότητας και η οικονομική πλευρά των
σχεδιαζόμενων εξαγωγών
ότι, εντούτοις, για τον καθορισμό της επιστροφής είναι
σκόπιμο στην παρούσα κατάσταση να βασισθούμε στη
διαφορά που διαπιστώθηκε, στην κοινοτική και τη διεθνή
αγορά, όσον αφορά το κόστος των πρώτων υλών που χρησι
μοποιούνται γενικά για την παρασκευή σύνθετων
ζωοτροφών, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει να ληφθεί καλύ
τερα υπόψη η οικονομική πραγματικότητα σε σχέση με τις
εξαγωγές των προϊόντων αυτών ·

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν
αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τις σύνθε
τες τροφές ανάλογα με τη σύνθεση τους και τον προορισμό
τους · ότι, για να πραγματοποιηθεί η διαφοροποίηση αυτή,
είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν οι ζώνες προορισμού
που καθορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1124/77 της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 1977 περί νέας
οριοθετήσεως των ζωνών προορισμού για τις επιστροφές ή
τις εισφορές κατά την εξαγωγή, και ορισμένα πιστοποιητικά
εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και της όρυζας (8), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3817/85 (*) ■
(6)
(7)
(')
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

246
127
134
368

της
της
της
της

30.
16.
28.
31 .

9. 1969, σ. 11 .
5. 1987, σ. 14.
5. 1977, σ. 53.
12. 1985, σ. 16.
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ότι για να δυνηθεί να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των επιστροφών, ο υπολογισμός τους πρέπει να βασίζεται
στα εξής :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με τον διορθωτικό συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του
Συμβουλίου ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1636/87 (2),
— 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 ■

εξέταση της καταστάσεως και των διαφόρων επιπέδων
τιμών οδηγεί στο να μην εξετασθεί ο καθορισμός
επιστροφής κατά την εξαγωγή προς την Πορτογαλία ·

ότι η επιστροφή καθορίζεται μια φορά το μήνα · ότι είναι
δυνατόν να τροποποιείται ενδιάμεσα ·

Πορτογαλία.

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

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών
που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 και
υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2743/75 καθορίζον
ται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

Δεν έχει καθορισθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή στην

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιουλίου 1987.

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

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987.
Γ\α την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αρι9. L 164 της 26. 4. 1985, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 153 της 13. 6. 1987, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται
κατά την εξαγωγή των σύνθχτων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά
( ECU/τόνο)
Κοινού

Ειδική
αναφορά για

Δασμολογίου

την επιστροφή

Κλάση του

Ονοματολογία απλουστευμένη

Ποσό της επιστροφής

Παρασκευάσματα για τη διατροφή των ζώων, που υπάγονται στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2743/75, περιέχοντα, μεμονωμένως ή αθροιστικώς
έστω και μεμιγμένα μεθ' ετέρων προϊόντων, παντοειδή άμυλα, αμυλο
σάκχαρον ή σιρόπιον αμυλοσακχάρου των διακρίσεων 17.02 Β και 21.07
Ζ 11. ή γαλακτοκομικά προϊόντα υπαγόμενα εις τας κλάσεις ή διακρίσεις

23.07 Β I

04.01 , 04.02, 04.03 , 04.04, 17.02 Α ή 21.07 Ζ 1 :

περιεκτικότητος κατά βάρος, σε γαλακτοκομικά προϊόντα, κατωτέρας
του 50 % και περιεκτικότητος κατά βάρος σε προϊόντα σιτηρών (')'■
0510
1010
2010
3010
4010
5010
6010
7010

—
—
—
—
—
—
—
—

ανωτέρας
ανωτέρας
ανωτέρας
ανωτέρας
ανωτέρας
ανωτέρας
ανωτέρας
ανωτέρας

του
του
του
του
του
του
του
του

5 % και κατωτέρας ή ίσης του 10 %
10 % και κατωτέρας ή ίσης του 20 %
20 % και κατωτέρας ή ίσης του 30 %
30 % και κατωτέρας ή ίσης του 40 %
40 % και κατωτέρας ή ίσης του 50 %
50 % και κατωτέρας ή ίσης του 60 %
60 % και κατωτέρας ή ίσης του 70%
70%

5,52 0
11,05 0
22,10 (2)
33,15 0
44,19 0
55,24 (2)
66,29 0
72,32 0

7,54 (2) (3)
15,10 00.
30,18 00
45,27 00
60,36 (2) (3)
75,45 00
90,5400
98,77 00

—Ο
-(4)
—Ο
— (4)
— (4)
— (4)
— (4)
— (4)

(') Θεωρούνται ως προϊόντα σιτηρών τα προϊόντα που υπάγονται στο κεφάλαιο 10 (εξαιρουμένης της διακρίσεως 10.07 Γ II) και στις κλάσεις 11.01 και 11.02 (εξαιρουμέ
νης της διακρίσεως 11.02 Η) του κοινού δασμολογίου.
(2) Για εξαγωγές προς τις ζώνες Α, Β, Γ, Δ και Ε που καθορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1124/77.
(3) Ελάχιστη περιεκτικότητα σε αραβόσιτο ανωτέρα του : 0510 : 5%, 1010 : 10 %, 2010 : 20 %, 3010 : 30 %, 4010 : 40 %, 5010 : 50 %, 6010 : 60 %, 7010 : 60 %.
Στο μέτρο κατά το οποίο το ελάχιστο αυτό όριο τηρείται, οι επιστροφές αυτές, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, εφαρμόζονται επίσης στην περίπτωση κατά την
οποία η περιεκτικότητα σε προϊόντα με δάση τα σιτηρά υπερβαίνει τη μέγιστη περιεκτικότητα που προβλέπεται στην ίδια σειρά.
(4) Για εξαγωγές προς τις άλλες τρίτες χώρες.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1932/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

για τον καθορισμό του νομισματικού συντελεστή που εφαρμόζεται στις εισαγωγές σταφίδων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 του Συμβουλίου της 24ης
Φεβρουαρίου 1986 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκη
πευτικά ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1838/86 (2), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 6,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2237/85 της Επιτροπής της 30ής
Ιουλίου 1985 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
καθεστώτος ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή για τις
σταφίδες (3), και ιδίως το άρθρο 4,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2237/85 προβλέπει ότι η Επιτροπή καθορίζει ένα νομισμα
τικό συντελεστή ίσο προς το πραγματικό νομισματικό
άνοιγμα ανάμεσα στο γεωργικό συντελεστή μετατροπής του
νομίσματος ενός κράτους μέλους και την κεντρική τιμή ή,
όπου μπορεί να εφαρμοσθεί, την τιμή αγοράς όταν το
άνοιγμα αυτό είναι ίσο ή ανώτερο από 2,5 ποσοστιαίες
μονάδες ότι το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2237/85 προβλέπει ότι ο νομισματικός συντελεστής καθορί
ζεται πριν από την έναρξη της περιόδου εμπορίας και, κατά
συνέπεια, την πρώτη Δευτέρα των μηνών Νοεμβρίου,
Ιανουαρίου, Μαρτίου, Μαΐου και Ιουλίου ·

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2382/86 της Επιτροπής (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1 193/87 (5), καθορίζει την ελάχιστη τιμή κατά την

εισαγωγή που πρέπει να εφαρμοσθεί για τις σταφίδες κατά
την περίοδο εμπορίας 1986/87, καθώς και τις εξισωτικές
εισφορές που επιβάλλονται αν δεν τηρηθεί η τιμή αυτή · ότι
οι τιμές εισαγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα II του
κανονισμού αυτού υπολογίζονται σαν συγκεκριμένα ποσο
στά της ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή · ότι, ως εκ
τούτου, ο νομισματικός συντελεστής θα πρέπει να εφαρμό
ζεται τόσο στις ελάχιστες τιμές κατά την εισαγωγή όσο και
στις τιμές εισαγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Μετά τη μετατροπή των ελάχιστων τιμών κατά την εισα
γωγή και των τιμών εισαγωγής που καθορίζονται στα
παραρτήματα I και II του τροποποιημένου κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2382/86, σε ένα από τα ακόλουθα εθνικά νομί
σματα χρησιμοποιώντας το γεωργικό συντελεστή μετα
τροπής, το προκύπτον ποσό πολλαπλασιάζεται με τον
συντελεστή :
— για το γερμανικό μάρκο :

—
—
—
—
—
—
—
—
—

για
για
για
για
για
για
για
για
για

το ολλανδικό φιορίνι :
τη δραχμή :
τη λίρα στερλίνα :
το πορτογαλικό εσκούδο :
την ισπανική πεσέτα :
το γαλλικό φράγκο :
την ιρλανδική λίρα :
τη δανική κορώνα :
την ιταλική λίρα :
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Ιουλίου 1987.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .
Για την Επιτροπή
FΓSΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(')
(2)
Ο
(♦)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

49 της 27. 2. 1986, σ. 1 .
159 της 14. 6. 1986, σ. 1 .
209 της 6. 8. 1985 , σ. 24.
206 της 30. 7. 1986, σ. 18.
113 της 30. 4. 1987, σ. 52.

0,972,
0,972,
1,312,
1,214,
1,067,
1,052,
1.050,
1.051 ,
1,035,
1,059.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1933/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

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

τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.

Έχοντας υπόψη :

1831 /87 (5)

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 881 /87 στις τιμές προσφοράς αυτής
της ημέρας, των οποίων έλαβε γνώση η Επιτροπή, οδηγεί
στην τροποποίηση των εισφορών που ισχύουν επί του
παρόντος σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 833/87 της Επιτροπής της 23ης
Μαρτίου 1987 για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3877/86 του Συμβουλίου για τις εισαγωγές

αρωματικής ποικιλίας όρυζας B3Sηΐ3ϋΐ με μακρούς κόκκους,
υπαγόμενης στις διακρίσεις ex 10.06 Β I και II του κοινού
δασμολογίου (3), και ιδίως το άρθρο 8,

Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
όρυζας και των θραυσμάτων της έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 881 /87 της Επιτροπής (4), όπως

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

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

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει της 6 Ιουλίου 1987.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .
Για την Επιτροπή
FΓSΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

166 της 25 . 6. 1976, σ. 1 .
133 της 21 . 5 . 1986, σ. 1 .
80 της 24. 3 . 1987 , σ. 20.
85 της 28 . 3 . 1987, σ. 5 .

(5) ΕΕ αριθ. L 174 της 1 . 7. 1987, σ. 6.
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Αριθ. L 185/ 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα Φραύσματά της
(ECU/τόνο)
Κλάση
Πορτογαλία

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

δασμολογίου
ex 10.06

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ
ή ΡΤΟΜ) (3)

ΑCΡ ή ΡΤΟΜ
(') (2) (3)

Βasmati

0

Όρυζα :

Β. Άλλη :
I. Μετά του φλοιού ή αποφλοιωμένη :
α) Μετά του φλοιού :
1 . εις κόκκους στρογγύλους
2 . εις κόκκους μακρούς

359,32

176,06

—

—

375,70

184,25

281,78

—

449,15

220,97

469,62

231,21

—

\

6) Αποφλοιωμένη :
1 . εις κόκκους στρογγύλους
2. εις κόκκους μακρούς

II. Ημιλελευκασμένη
σμένη :

ή

—

—

352,22

λελευκα

α) Όρυζα ημιλελευκασμένη :

li||\

l

1 . εις κόκκους στρογγύλους

13,05

555,31

265,73

—

2. εις κόκκους μακρούς

12,97

666,33

321,28

499,75

6) Όρυζα λελευκασμένη :

||II\

1 . εις κόκκους στρογγύλους

13,90

591,41

283,35

—

2. εις κόκκους μακρούς

13,90

714,31

344,80

535,73

85,36

205,02

99,51

III. Εις Θραύσματα

—

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

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

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

(4) Η εισφορά αυτή εφαρμόζεται στο ρύζι Basmati που επωφελείται του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3877/86
του Συμβουλίου.

Αριθ. L 185/ 19
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1934/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης ίουλίου 1987
περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
της όρυζας και των θραυσμάτων της
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

προσθέτονται στις εισφορές που ισχύουν επι του παρόντος
τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1449/86 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παρά
γραφος 6,
Εκτιμώντας :

ότι οι πριμοδοτήσεις οι οποίες προσθέτονται στις εισφορές
• για την όρυζα και τα θραύσματά της έχουν καθορισθεί από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2684/86 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.

Άρθρο 1

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

1832/87 (4) ·

ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγοράς
υπό προθεσμία της ημέρας αυτής, οι πριμοδοτήσεις που

Ά
' ρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει της 6 Ιουλίου 1987.

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

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(')
(2)
(3)
(*)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

166
133
246
178

της
της
της
της

25. 6. 1976, σ. 1 .
21 . 5 . 1986, σ. 1 .
30. 8. 1986. σ. 8 .
1 . 7. 1987, σ. 8 .
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Αριθ. L 185/20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων
(ECU/τόνο)

Κλάση
του κοινού

δασμολογίου
ex 10.06

Τρέχων

ιη
προθεσμία

2η
προθεσμία

3η
προθεσμία

7

8

9

10

Περιγραφή εμπορευμάτων

Όρυζα :

\

Β, Άλλη :

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

\

1 . εις κόκκους στρογγύλους
2. εις κόκκους μακρούς

0

0

0

0

0

1 . εις κόκκους στρογγύλους
2. εις κόκκους μακρούς

1 . εις κόκκους στρογγύλους
2. εις κόκκους μακρούς
III . Εις θραύσματα

—

0

0

0

0

0

0

—

—

II||

IIIIII

1 . εις κόκκους στρογγύλους
2. εις κόκκους μακρούς

6) Όρυζα λελευκασμένη :

—

IIII

6) Αποφλοιωμένη :

II. Ημιλελευκασμένη ή λελευκασμένη :
α) Όρυζα ημιλελευκασμένη :

\

0

0

0

0

0

0

0

\

—

—

||\
0

0

0

0

0

0

0

0

0

—

—

0
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Αριθ. L 185/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1935/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

περί καθορισμού του ύψους της ενίσχυσης για τα μπιζέλια, τα κουκιά και τα φούλια, που
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1431/82
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

κράτη μέλη να προσαρμοσθεί το ποσό της ενισχύσεως για
να ληφθεί υπόψη η επίπτωση των δασμών κατά την εισα
γωγή των πίσων, των κουκιών και των φουλίων καταγωγής
τρίτων χωρών ·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1431 /82 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1982 περί ειδικών μέτρων για τα πίσα, τα
κουκιά, τα φούλια και τα γλυκά λούπινα ('), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3127/86 (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 6 στοιχείο 6),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2036/82 του Συμβουλίου της
19ης Ιουλίου 1982 περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων
σχετικά με τα ειδικά μέτρα για τα πίσα, τα κουκιά, τα
φούλια και τα γλυκά λούπινα (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1958/87 (4), και
ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1 ,

ότι δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2036/82, η τιμή
της διεθνούς αγοράς για τα πίσα, τα κουκιά και τα φούλια,
που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 1431 /82, πρέπει να καθορίζεται βάσει των
προσφορών που γίνονται στη διεθνή αγορά, εξαιρέσει εκεί
νων που δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν στη διεθνή αγορά,
ως αντιπροσωπευτικές των πραγματικών τάσεων της
αγοράς ότι, στην περίπτωση κατά την οποία καμία
προσφορά δεν είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη για τον
καθορισμό της τιμής της διεθνούς αγοράς, η τιμή αυτή
καθορίζεται βάσει των τιμών που διαπιστώνονται στις
αγορές των κυριότερων εξαγωγικών αγορών · ότι, στην περί
πτωση κατά την οποία, καμία προσφορά δεν είναι δυνατόν
να ληφθεί υπόψη, τόσο στην διεθνή αγορά όσο και στην
αγορά των κυριότερων εξαγωγικών χωρών, για τον καθορι
σμό της τιμής διεθνούς αγοράς, η τιμή αυτή καθορίζεται σε
επίπεδο προς την τιμή στόχου για τα εν λόγω προϊόντα

Εκτιμώντας :

ότι, κατά τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1431 /82, χορηγείται ενίσχυση για τα
μπιζέλια, τα κουκιά και τα φούλια που συγκομίζονται στην
Κοινότητα, όταν η τιμή διεθνούς αγοράς των εν λόγω προϊ
όντων είναι κατώτερη από την τιμή στόχου · ότι η ενίσχυση
αυτή είναι ίση με τη διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές
τιμές ·
ότι η τιμή στόχου για τα μπιζέλια, τα κουκιά και τα φούλια,
για την περίοδο εμπορίας 1987/88, έχει καθοριστεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1957/87 του Συμβουλίου (5) *
ότι κατά τους όρους του άρθρου 2α του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1431 /82, η τιμή στόχου αυξάνεται μηνιαίως από την
αρχή του τρίτου μήνα της περιόδου · ότι το ποσό των μηνι
αίων προσαυξήσεων καθορίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1959/87 του Συμβουλίου (6) ·

ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2049/82 της
Επιτροπής (7) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1238/87 (8), καθώς και σύμφωνα με τους
κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2036/82 και (ΕΟΚ) αριθ. 1464/86,
η μέση τιμή της διεθνούς αγοράς πρέπει να καθορίζεται ανά
100 χιλιόγραμμα των προϊόντων χύμα, που έχουν παραδοθεί
στο Ρόττερνταμ, υγιούς ποιότητας · ότι, για τον καθορισμό
της τιμής αυτής, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι πλέον ευνοϊ
κές προσφορές, οι οποίες αφορούν τις πλησιέστερες παραδό
σεις, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν προϊόντα τα οποία
βρίσκονται στο στάδιο τη της μεταφοράς ·

ότι, για τις προσφορές και τις τιμές που δεν πληρούν τους
όρους που αναφέρονται ανωτέρω, πρέπει να γίνουν αναγ
καίες προσαρμογές, και ιδίως αυτές που αναφέρονται στο
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2049/82 *

ότι, σε περίπτωση προκαθορισμού, το ποσό της ενίσχυσης
ότι σε εφαρμογή του άρθρου 121 παράγραφος 3 και του

άρθρου 307 παράγραφος 3 της πράξης προσχώρησης της

προσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2036/82 ·

Ισπανίας και της Πορτογαλίας, θα πρέπει για τα προϊόντα
που συγκομίζονται και μεταποιούνται σε ένα απ' αυτά τα
(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(«)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

162
292
219
184
184
184

της
της
της
της
της
της

12. 6. 1982, σ. 28 .
16. 10. 1986, σ. 1 .
28. 7. 1982, σ. 1 .
3. 7 . 1987 .
3 . 7 . 1987 .
3 . 7 . 1987 .

ότι, για να είναι δυνατή η καλή λειτουργία του καθεστώτος
ενισχύσεων, πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο των
ενισχύσεων αυτών :
Ο ΕΕ αριθ. L 219 της 28. 7. 1982, α 36.
(8) ΕΕ αριθ. L 117 της 5 . 5 . 1987, σ. 9.
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Αριθ. L 185/22

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με τον διορθωτικό συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του
Συμβουλίου ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1636/87 (2),

Άρθρο 1
Η τιμή της διεθνούς αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2036/82 καθορίζεται σε 17
ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα.

Άρθρο 2

— για τα άλλα νομίσματα, ένας συντελεστής μετατροπής
που βασίζεται στον αριθμητικό μέσο όρο των συναλλαγ
ματικών ισοτιμιών όψεως καθενός από αυτά τα νομί
σματα, όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια μιας καθο
ρισμένης περιόδου σε σχέση με τα νομίσματα της Κοινό
τητας που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση,
και του προαναφερθέντος συντελεστή ·

1 . Το ποσό της ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1431 /82 καθο
ρίζεται στο παράρτημα.

2. Για τα μπιζέλια, τα κουκιά και τα φούλια που πρέπει
να αναγνωριστούν από την 1η Οκτωβρίου 1987 το ποσό της
ενίσχυσης που εφαρμόζεται είναι ίσο προς το ποσό που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσαρμοσμένο κατά τη
διαφορά ανάμεσα στην τιμή στόχου που ισχύει τον Σεπτέμ
βριο του 1987 και την τιμή στόχου που ισχύει τον μήνα της

ότι η ενίσχυση πρέπει να καθορίζεται τουλάχιστον μια
φορά για κάθε περίοδο εμπορίας ·

αναγνώρισης.

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

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιουλίου 1987.

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

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .

Γ\α την Επιτροπή
Fγ3ΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 που καθορίζει το ποσό της ενισχύσεως για τα μπιζέ
λια, τα κουκιά και τα φούλια που χρησιμοποιούνται για την ανθρώπινη διατροφή ή για παρόμοια διατρο
φή

Ποσά της ενισχύσεως που θα εφαρμοσθούν από τις 4 Ιουλίου 1987
(σε ECU/100 χγρ)
Μπιζέλια

Κουκιά και φούλια

Χρησιμοποιούμενα προϊόντα :
— στην Ισπανία
— στην Πορτογαλία

— σ' ένα άλλο κράτος μέλος

(') ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 153 της 13 . 6. 1987, σ. 1 .

12,09
12,14 .
12,52

12,52
12,14
12,52

Αριθ. L .185/23

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

4. 7 . 87

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1936/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για έτοιμα ενδύματα εσωτερικά
(εσώρουχα) πλεκτά, προϊόντα της κατηγορίας 13 (κωδικός 40.0130), υφάσματα εκ συνθετικών
και τεχνητών υφαντικών ινών μη συνεχών, αλεύκαστα ή λελευκασμένα, προϊόντα της κατη
γορίας ex 3 (κωδικός 40.0033), καταγωγής Ινδίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
επαναφερθεί οποτεδήποτε, κατά τις εισαγωγές των προϊό
ντων αυτών, μόλις καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο οι εν
λόγω ατομικές οροφές

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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 γενικευμένων δασμο
λογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1987 για τα κλωστοϋ
φαντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων
χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 4,

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

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
Κωδικός
αριθμός

Κατη

γορία
(1

40.0130

ότι για τα έτοιμα ενδύματα εσωτερικά (εσώρουχα) πλεκτά,
προϊόντα της κατηγορίας 13, και για τα υφάσματα εκ
συνθετικών και τεχνητών υφαντικών ινών μη συνεχών,
αλεύκαστα ή λελευκασμένα, προϊόντα της κατηγορίας ex 3,
η οροφή διαμορφώνεται αντιστοίχως σε 99 000 τεμάχια και
5 100 τόνους ότι, κατά την ημερομηνία 1η Ιουνίου 1987, οι
εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Ινδίας στην
Κοινότητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμήσεων,
ανέρχονται διά καταλογισμού στο επίπεδο της εν λόγω
οροφής ■

13

Κλάση
του κοινού

δασμολογίου
(2)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Από τις 7 Ιουλίου 1987, η ανασταλείσα, δυνάμει του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86, εφαρμογή τελωνειακών δασμών
αποκαθίσταται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Ινδίας :

Κώδικας
ΝΙΜΕΧΕ

Περιγραφή εμπορευμάτων

(3 )

(4)

Έτοιμα ενδύματα εσωτερικά (εσώρουχα) πλεκτά, μη
ελαστικά ουδέ συνδεδυασμένα μετά καουτσούκ :

60.04 ex Β

60.04-36, 48, 56, 66, 75 , 85

Σλίπς και εσώβρακα διά άνδρας ή παίδας, σλιπς και
κυλότται διά γυναίκας ή κορασίδας, βαμβακηρά ή εκ
συνθετικών ινών

40.0033

ex 3

Υφάσματα εκ συνθετικών και τεχνητών υφαντικών ινων
μη συνεχών :

ex 56.07 Α

Α. Εκ συνθετικών υφαντικών ινών :

Υφάσματα εκ συνθετικών ινών μη συνεχών, έτερα των
βελούδων, ειδών κορδελλοποιίας, πλουσσών, υφασμά
των φλοκωτών κατσαρωτών συμπεριλαμβανομένων των
υφασμάτων φλοκωτών σπογγώδους μορφής) και
υφασμάτων εκ σενίλλης :
56.07-04, 10, 20, 30, 39, 45

Ο ΕΕ αριθ. L 373 της 31 . 12. 1986, σ.

— Αλεύκαστα ή λελευκασμένα

Αριθ. L 185/24

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 2

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

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .

Για την Επιτροπή
CΟCΚFΙΕLD

Αντιπρόεδρος

4. 7. 87

4. 7. 87

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 185/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1937/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για κυλόττες, κοντά παντελόνια
και περισκελίδες, προϊόντα της κατηγορίας 6 (κωδικός 40.0060), καταγωγής Αργεντινής,
δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86 του Συμβουλίου δασμο
λογικών προτιμήσεων

ότι για τις κιλότες, κοντά παντελόνια και περισκελίδες,
προϊόντα της κατηγορίας 6, η οροφή διαμορφώνεται σε
ύψος 40 400 τεμαχίων · ότι, κατά την ημερομηνία 1η Ιουνίου
1987, οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής
Αργεντινής στην Κοινότητα, δικαιούχου των δασμολογικών
προτιμήσεων, ανέρχονται διά καταλογισμού στο επίπεδο

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

της εν λόγω οροφής

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86 του Συμβουλίου της
16ης Δεκεμβρίου 1986 περί εφαρμογής γενικευμένων δασμο
λογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1987 για « κλωστοϋφα
ντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών ('),
και ιδίως το άρθρο 4,

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

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, σύμφωνά με το άρθρο του εν λογω κανονισμού η
είσπραξη τελωνειακών δασμών δύναται να επαναφερθεί
οποτεδήποτε, κατά τις εισαγωγές των προϊόντων αυτών,
μόλις καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο οι εν λόγω ατομικές
οροφές ·

Κωδικός
αριθμός

40.0060

Κλάση

Κατη
γορία

δασμολογίου

(D

(2)

6

του κοινού

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Από τις 7 Ιουλίου 1987, η ανασταλείσα, δυνάμει του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86, εφαρμογή τελωνειακών δασμών
αποκαθίσταται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Αργεντινής :

Κώδικας
ΝΙΜΕΧΕ

Περιγραφή εμπορευμάτων

(3)

(4)

Εξωτερικά ενδύματα ανδρών και παίδων :

61.01 ex Γ

Εξωτερικά ενδύματα γυναικών, κορασίδων και μικρών

61.02 Β II ε) ex 6

παιδιών :

Β. Έτερα :
61.01-62, 64, 66, 72, 74, 76
61.02-66, 68, 72

Κυλότται, κοντά παντελόνια (εκτός αυτών για μπάνιο),
περισκελίδες, υφασμένα, ανδρών και παίδων. Παντε
λόνια υφασμένα, γυναικών ή κορασίδων, εξ ερίου, εκ
βάμβακος ή εκ συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών ινών

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευση του στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(') ΕΕ αριθ. L 373 της 31 . 12 . 1986, σ. 68 .

Αριθ. L 185/26

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .

Για την Επιτροπή
CΟCΚFΙΕLD

Αντιπρόεδρος

4. 7. 87

Αριθ. L 185/27

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

4. 7. 87

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1938/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για μαντίλια για τη μύτη και
μαντιλάκια τσέπης, προϊόντα της κατηγορίας 19 (κωδικός 40.0190), κουστούμια-ταγιέρ και
σύνολα, εκός πλεκτών, για γυναίκες ή κορίτσια κλπ. προϊόντα της κατηγορίας 29 (κωδικός
40.0290), φόρμες αθλητικές, προϊόντα της κατηγορίας 73 (κωδικός 40.0730) και
κουστούμια-ταγιέρ και σύνολα για γυναίκες, προϊόντα της κατηγορίας 74 (κωδικός 40.0740),
καταγωγής Πακιστάν, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86
του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

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,

ότι για τα μαντίλια για τη μύτη και μαντιλάκια τσέπης της
κατηγορίας 19 για τα κοστούμια-ταγιέρ και σύνολα για
γυναίκες της κατηγορίας 29, τις αθλητικές φόρμες της κατη
γορίας 73, τα κοστούμια-ταγιέρ και σύνολα για γυναίκες
της κατηγορίας 74 η οροφή διαμορφώνεται αντιστοίχως στα
185 600, 16 000, 14 500 και 2 000 τεμάχια ότι, κατά την
ημερομηνία 1η Ιουνίου 1987, οι εισαγωγές των εν λόγω
προϊόντων καταγωγής Πακιστάν στην Κοινότητα, δικαιού
χου των δασμολογικών προτιμήσεων, ανέρχονται διά κατα
λογισμού στο επίπεδο της εν λόγω οροφής
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι του Πακιστάν,

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 ου καθορίζονται στη στήλη 7 των παραρτημάτων I ή II
έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις χώρες ή εδάφη κατα
γωγής που αναφέρονται στη στήλη 5 των εν λόγω παραρτη
μάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω κανονι
σμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών δύναται να επανα
φερθεί οποτεδήποτε, κατά τις εισαγωγές των προϊόντων
αυτών μόλις καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο οι εν λόγω
ατομικές οροφές

Κωδικός
αριθμός

Κατη
γορία
(D

40.0190

19

Κλάση

Άρθρο I

Από τις 7 Ιουλίου 1987, η ανασταλείσα, δυνάμει του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3925/86, εφαρμογή τελωνειακών αποκα
θίσταται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των παρα
κάτω προϊόντων, καταγωγής Πακιστάν :

Κώδικας

του κοινού

δασμολογίου
(2)

61.05 Α, Γ

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΝΙΜΕΧΕ

Περιγραφή εμπορευμάτων

(3)

(4)

61.05-10, 99

Μαντίλια για τη μύτη και μαντιλάκια τσέπης εκτός των
πλεκτών

40.0290

29

Εξωτερικά ενδύματα γυναικών, κορασίδων και μικρών

61.02 ex Β

παιδιών :

Β. Έτερα :
61.0242, 43, 44

Κοστούμια-ταγιέρ και σύνολα εκτός των πλεκτών, για
γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί, από βαμβάκι ή συνθε
τικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύ
ματα του σκι

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

Αριθ. L 185/28

Κωδικός
αριθμός

40.0730

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Κλάση

Κατη
γορία

δασμολογίου

(D

(2)

73

Κώδικας

του κοινού

4. 7. 87

ΝΙΜΕΧΕ

Περιγραφή εμπορευμάτων

(3)

(4)

Έτοιμα ενδύματα εξωτερικά πλεκτά, συμπληρώματα
πλεκτά της ενδύσεως και έτερα πλεκτά είδη, άπαντα μη
ελαστικά ουδές συνδεδυασμένα μετά καουτσούκ :

60.05 ex Α

Α. Ενδύματα εξωτερικά και συμπληρωματικά του ενδύ
ματος :

II . Άλλα :

60.05-16, 17, 19

40.0740

74

Φόρμες αθλητικές πλεκτές από μαλλί, βαμβάκι ή
συνθετικές ή τεχνητές ίνες

60.05 ex Α

Έτοιμα ενδύματα εξωτερικά πλεκτά,συμπληρώματα πλεκτά
της ενδύσεως και έτερα πλεκτά είδη, άπαντα μη ελαστικά
ουδέ συνδεδυασμένα μετά καουτσούκ :
Α. Ενδύματα εξωτερικά και συμπληρωματικά του ενδύ
ματος :

II. Έτερα :
60.05-70, 71 , 72, 73

Κοστούμια-ταγιέρ και σύνολα πλεκτά για γυναίκες
ή κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή
τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι

Άρθρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987.
Για την Επιτροπή
CΟCΚFΙΕLD

Αντιπρόεδρος

Αριθ. L 185/29

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

4. 7 . 87

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1939/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

περί παρεκκλίσεως από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1292/81 όσον αφορά τους κανόνες ποιό
τητας για τα πράσα

«Είναι αποδεκτά ίχνη χώματος εντός του περικε
καλυμμένου τμήματος»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

— το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
«Το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού μήκους
ή το μισό του περικεκαλυμμένου τμήματος πρέπει
να έχει χρώμα άσπρο ως ασπροπράσινο.
Εντούτοις όσον αφορά τα πρώιμα πράσα ('), το
άσπρο ως ασπροπράσινο τμήμα πρέπει να αποτε
λεί τουλάχιστον το ένα τέταρτο του συνολικού
μήκους ή το ένα τρίτο του περικεκαλυμμένου
τμήματος.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1351 /86 (2), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας :
ότι οι κανόνες ποιότητας για τα πράσα καθορίστηκαν στο
παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1292/81 της
Επιτροπής (3) ·

ότι η κτηθείσα πείρα έχει δείξει ότι οι τεχνικές παραγωγής
και συγκομιδής δεν επέτρεπαν την πλήρη τήρηση των κριτη
ρίων όσον αφορά το χρωματισμό και την καθαριότητα
όπως έχουν διευκρινισθεί · ότι οι κανόνες ποιότητας πρέπει
να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση αυτή ·

(') Πράσα απευθείας σποράς τα οποία δεν έχουν
μεταφυτευθεί και των οποίων η συγκομιδή
πραγματοποιείται από το τέλος του χειμώνα
έως την αρχή του καλοκαιριού».
β) υπό Η), κατηγορία II :

— το ακόλουθο κείμενο προστίθεται μετά το πρώτο
εδάφιο :
«Είναι αποδεκτά ίχνη χώματος εντός του περικε
καλυμμένου τμήματος».

ότι υπάρχει σημαντική παραγωγή πράσων λεγομένων
«πρώιμα» σε ορισμένα κράτη μέλη · ότι οι κανόνες ποιότη
τας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το είδος αυτό των
πράσων ·
ότι, εξάλλου, είναι σκόπιμο να αποκτηθεί επαρκής πείρα
όσον αφορά τα σημεία αυτά πριν τροποποιηθούν οριστικά
οι κανόνες αυτοί · ότι είναι σκόπιμο να ορισθεί προσωρινά
παρέκκλιση από τους κανόνες ποιότητας για τα πράσα,
χωρίς αυτό να επηρεάσει την ποιότητα του προϊόντος
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Θεσπίζεται παρέκκλιση από τις διατάξεις του παραρτήματος
I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1292/81 ως ακολούθως :
1 . Στον τίτλο II «Διατάξεις περί ποιότητας» υπό Β «Ταξινό
μηση» :

— το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
« Για όλα τα είδη πράσων το άσπρο ως ασπροπρά
σινο τμήμα πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το
ένα τέταρτο του συνολικού τμήματος» ·
γ) υπό iii), κατηγορία III, η σημείωση (') γίνεται (2) και η
τελευταία περίπτωση αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :

«— παρουσιάζουν ίχνη χώματος στο εξωτερικό».

2. Στον τίτλο III «Διατάξεις περί της ταξινομήσεως κατά
μέγεθος» υπό ΐ), το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο :

«Η ελάχιστη διάμετρος καθορίζεται σε 8 ΠΙΠΊ για τα
πρώιμα πράσα και σε 10 ΠΙΠΊ για τα άλλα πράσα».

3. Στον τίτλο VI «Διατάξεις περί σημάνσεως» υπό Β «Φύση
του προϊόντος», προστίθενται οι ακόλουθοι όροι στην
πρόταση :

«... ή "πρώιμα πράσα" σε όλες τις περιπτώσεις για αυτό
το είδος πράσων».

α) υπό ϊ) κατηγορία I :
— το ακόλουθο κείμενο προστίθεται μετά από το
πρώτο εδάφιο :

Ά
' ρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου
(') ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5 . 1972, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 119 της 8. 5. 1986, σ. 46.
(3) ΕΕ αριθ. L 129 της 15. 5. 1981 , σ. 38.

1987 .

Εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 1988.

Αριθ. L 185/30

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987.

Για την Επιτροπή
FΓ3ΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1940/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2409/86 σχετικά με την πώληση βουτύρου
παρεμβάσεως που προορίζεται ιδίως για την ενσωμάτωση στις σύνθετες ζωοτροφές
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

μοστεί ο ορισμός των χρησιμοποιούμενων ιχνοθετών ·

Έχοντας υπόψη :

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

82 % ·

ότι, βάσει του εν λόγω κανονισμού και όταν το βούτυρο
που κατανέμεται δεν προορίζεται για τη μετουσίωση, γίνον
ται έλεγχοι μέχρι την παρασκευή των συνθέτων ζωοτροφών
και συνεπώς μετά από αυτό το τελικό στάδιο αποδε
σμεύονται οι εγγυήσεις μεταποιήσεως ■ ότι, στην περίπτωση
κατά την οποία μπορούμε να συμπεράνουμε από τη
σύσταση του προμείγματος την περιεκτικότητα σε βουτυρι
κές λιπαρές ουσίες της σύνθετης ζωοτροφής, η νομοθεσία
απαλάσσει από τον έλεγχο της ζωοτροφής με δειγματολη
ψία και ότι είναι σκόπιμο, όταν η σύσταση ενός τέτοιου
προμείγματος εγκρίνεται από το κράτος μέλος παρασκευής,
να γίνουν ελαστικότερες οι διαδικασίες ελέγχου και να
αποδεσμεύονται οι εγγυήσεις μεταποιήσεως στο στάδιο του
προμείγματος συνιστά επαρκή εγγύηση για τη μερική
αποδέσμευση στο στάδιο αυτό της εγγυήσεως μεταποιή
σεως ·

ότι η πείρα δείχνει ότι, όταν πρόκειται για σύνθετες
ζωοτροφές, είναι προτιμότερο να αφήνεται στην επιχείρηση
η φροντίδα να καθορίσει την παρτίδα παρασκευής στα
πλαίσια του δικού της προγράμματος παρασκευής, λαμβά
νοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εν λόγω τροφές δεν παρου
σιάζουν το χαρακτηριστικό να είναι ομογενείς
ότι η νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα να ενσωματω
θούν ιχνοθέτες κατά τη διάρκεια της μεταποιήσεως του
βουτύρου σε πρόμειγμα ή σε συμπυκνωμένο βούτυρο · ότι
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

ότι, για λόγους σαφήνειας, είναι προτιμότερο να αναφέ

ρεται, στα πλαίσια της διαδικασίας μετουσιώσεως τού
που λαμβάνεται μετά τη μετουσίωση ■

ότι το άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2409/86 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 165/87 (4), καθορίζει την ημερομηνία
κατά την οποία το βούτυρο που τίθεται σε πώληση από τον
οργανισμό παρεμβάσεως πρέπει να έχει εισέλθει στο
απόθεμα · ότι, προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση των
πωλήσεων του βουτύρου για μετουσίωση, θα πρέπει να
επισπευσθεί η ημερομηνία εισόδου στο απόθεμα του βουτύ
ρου περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες μικρότερης από

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

ότι, βάσει του άρθρου 15α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2409/86, η προθεσμία μετουσιώσεως του βουτύρου είναι 60
ημέρες · ότι η προθεσμία αυτή είναι πολύ μικρή λαμβάνο
ντας υπόψη τις δυνατότητες διαχειρίσεως ορισμένων οργα
νισμών παρεμβάσεως και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να
παραταθεί η εν λόγω προθεσμία ·

βουτύρου που κατανέμεται, ότι πραγματοποιούνται έλεγχοι
και αποδεσμεύονται οι εγγυήσεις στο στάδιο του προϊόντος

Εκτιμώντας :

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

είναι δυνατόν, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά, να προσαρ

L
L
L
L

169
367
208
112

της
της
της
της

18 .
31 .
31 .
29.

7 . 1968, σ. 1 .
12. 1985. σ. 5 .
7 . 1986, σ. 29 .
4. 1987, σ. 29.

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Ά
' ρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/86 τροποποιείται ως εξής:
1 . Στο άρθρο 1 , το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
«Με τους όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανο
νισμό πραγματοποιείται πώληση βουτύρου που αγορά
ζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 και έχει εισέλθει σε
απόθεμα πριν από την 1η Ιουλίου 1984 ή, όσον αφορά
το βούτυρο περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες μικρότε
ρης από 82 %, το οποίο έχει εισέλθει σε απόθεμα πριν
από την 1η Ιανουαρίου 1985.»
2. Στα άρθρα 4 και 5, οι όροι «όπως ορίζονται στο άρθρο 2
στοιχείο β) της οδηγίας 79/373/EOK» διαγράφονται.

3 . Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 β), οι όροι « 1,1 1ί£» αντικα
θίστανται από τους όρους «0,9 1C§» και ο αριθμός «325»
αντικαθίσταται από τον αριθμό «320».

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 αντι
καθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
« 1 . Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού,
νοούνται ως σύνθετες ζωοτροφές :

— οι πλήρεις τροφές που ορίζονται στο άρθρο 2 στοι

χείο δ) της οδηγίας 79/373/EOK,
— οι συμπληρωματικές τροφές που ορίζονται στο
άρθρο 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 79/373/EOK καθώς
και το πρόμειγμα, των οποίων η σύνθεση είναι χαρα
κτηριστική των ζωοτροφών και έχει εγκριθεί από
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους παραγωγής.»
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5. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«Ά
' ρθρο 10

Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγρα
φος 2 στις σύνθετες ζωοτροφές που παραδίδονται σε
δεξαμενές ή conteneurs με τους όρους που προβλέπονται
στο άρθρο 11 :

— είτε σε επιχείρηση που είναι επιφορτισμένη με τη
μεταποίηση σε σύνθετες τροφές όπως ορίζονται στο
άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση,
— είτε σε γεωργική εκμετάλλευση είτε σε εγκατάσταση
παχύνσεως που χρησιμοποιεί σύνθετες ζωοτροφές.»
6. Στο άρθρο 13 παράγραφος 3 , το τελευταίο εδάφιο αντι
καθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και του
άρθρου 14 σημείο 2, νοείται ως παρτίδα παρασκευής μια
ποσότητα σύνθετων ζωοτροφών με την ίδια σύνθεση
και η οποία εξακριβώνεται στα πλαίσια του προγράμμα
τος παρασκευής της εγκαταστάσεως παραγωγής.»

7. Στο άρθρο 14 σημείο 1 τελευταίο εδάφιο, οι όροι
«παρόν άρθρο» αντικαθίστανται από τους όρους
«παρόν σημείο».
8. Στο άρθρο 14, προστίθεται το ακόλουθο σημείο 4 :

«4. Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 9 παρά
γραφος 1 δεύτερη περίπτωση, ο έλεγχος που αναφέ
ρεται στο σημείο 2 στοιχείο α) θεωρείται επίσης ότι
πραγματοποιείται εάν ο υπερθεματιστής υποβάλει
δήλωση της επιχειρήσεως που αναφέρεται στο
άρθρο 10 πρώτη περίπτωση που εφαρμόζεται με
σιωπηρή μεταφορά σε όλες τις πωλήσεις, στην

αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο 6) ή οποιουδή
ποτε άλλου ελέγχου τους οποίους κάνουν οι δημό
σιες αρχές, ότι δεν τηρήθηκαν οι προαναφερθείσες
υποχρεώσεις.
Στο άρθρο 15α παράγραφος 1 , η προεισαγωγική φράση
αντικαθίσταται από την ακόλουθη προεισαγωγική
φράση :

«O προσφέρων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3, μπορεί να
συμμετάσχει στη δημοπρασία χωρίς να συναινέσει
στους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 4, στους
τίτλους II και III και στο άρθρο 14, εάν αναλαμβάνει
γραπτώς να μετουσιώσει στην Κοινότητα το βούτυρο
που αγοράσθηκε με σκοπό την ενσωμάτωση του στις
σύνθετες ζωοτροφές ενσωματώνοντάς το, εντός προθε
σμίας ενενήντα ημερών μετά την ημέρα λήξεως για την
υποβολή των προσφορών σχετικά με τη μερική δημο
πρασία που αναφέρεται στο άρθρο 17.»
9. Στο άρθρο 15α παράγραφος 4 και στο άρθρο 21 παρά
γραφος 2 δεύτερο εδάφιο, οι όροι «τελικό προϊόν» αντι
καθίστανται από τους όρους «λαμβανόμενο προϊόν».

10. Στο άρθρο 21 , στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο
συμπληρώνεται με την ακόλουθη φράση :
«η εγγύηση μεταποιήσεως μπορεί, εντούτοις, να αποδε
σμευθεί μέχρι του ενός τρίτου του ποσού της, όταν το
συμπυκνωμένο βούτυρο ή το πρόμειγμα προστίθενται
στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγρα
φος 2.»

11 . Στο άρθρο 26 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, οι όροι
«προθεσμία 60 ημερών» αντικαθίστανται από τους
όρους «προθεσμία 90 ημερών».
Άρθρο 2

οποία βεβαιώνει :

— τις υποχρεώσεις του, που εμφαίνονται στη σύμβαση
πωλήσεως που αναφέρεται στο άρθρο 5,
— ότι γνωρίζει τις εθνικές κυρώσεις στις οποίες υπόκει
ται εάν αποδειχθεί, με την ευκαιρία του ελέγχου που

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

Εφαρμόζεται από τις 8 Ιουλίου 1987.

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

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .
Για την Επιτροπή
FΓ3ΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

Αριθ. L 185/33
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1941/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

γιο παρέκκλιση οπό τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1726/70 όσον αφορά τις ημερομηνίες συνά
ψεως και καταχωρήσεως των συμβάσεων καλλιέργειας για τον καπνό σε φύλλα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

δηλώσεις καλλιέργειας και πρέπει, λοιπόν, λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι ο οργανισμός αυτός πρέπει ακόμη να

Έχοντας υπόψη :

καταστεί λειτουργικός, να προβλεφθούν μεταγενέστερες
προθεσμίες για τη σύναψη και την καταχώρηση των συμβά
σεων και δηλώσεων καλλιέργειας σχετικά με τον καπνό που
καλλιεργείται στη χώρα αυτή ·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
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 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1726/70 της Επιτροπής της
25ης Αυγούστου 1970 περί των λεπτομερειών χορηγήσεως
πριμοδοτήσεως στον καπνό σε φύλλα (3), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1791 /86 (4),
προβλέπει στο άρθρο 2β ότι οι δηλώσεις και οι συμβάσεις
καλλιέργειας πρέπει να συνάπτονται πριν από την 1η Μαΐου
και να καταχωρούνται πριν από την 1η Ιουλίου του έτους
κατά το οποίο τίθενται σε εφαρμογή ■
ότι, λόγω των δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών που
καθυστέρησαν την προετοιμασία των σπορίων, ορισμένες
ενδείξεις οι οποίες πρέπει να εμφαίνονται στις συμβάσεις
καλλιέργειας δεν είναι δυνατόν να γίνουν γνωστές παρά
μετά την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη σύναψή τους ·
ότι το γεγονός αυτό αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 2β παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1726/70, κατά τις οποίες η
Επιτροπή έχει το δικαίωμα να θεσπίσει τα κατάλληλα
μέτρα και, επομένως, να παρατείνει την προθεσμία αυτή,
καθώς και, κατά συνέπεια, την προθεσμία καταχωρήσεως
των συμβάσεων και των δηλώσεων καλλιέργειας
ότι μόλις στην Ισπανία συστάθηκε ο οργανισμός που είναι
επιφορτισμένος με την καταχώρηση των συμβάσεων και τις

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 παράγραφος 3 πρώτο
εδάφιο και παράγραφος 6 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1726/70, οι δηλώσεις και οι συμβά
σεις καλλιέργειας για τον καπνό σε φύλλα που τίθενται σε
εφαρμογή κατά το 1987 μπορούν να συνάπτονται μέχρι τις
30 Ιουνίου 1987 και να καταχωρούνται μέχρι τις 31 Ιουλίου
1987 .

Ωστόσο, όσον αφορά την Ισπανία, οι ημερομηνίες αυτές
μετατίθενται αντιστοίχως στις 31 Αυγούστου 1987 και στις
30 Σεπτεμβρίου 1987.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσης του σττνΕπίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 1987.

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

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(')
(2)
(3)
(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 .
191 της 27. 8. 1970, σ. 1 .
156 της 11 . 6. 1986, σ. 16.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1942/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα
των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία
δεν αναφέρονται στο παράρτημα II της συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1900/87 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο πρώτη πρόταση,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της
όρυζας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1449/86 (4), και ιδίως το άρθρο 17 παρά
γραφος 2 τέταρτο εδάφιο πρώτη πρόταση,

ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου αυτού άρθρου
για τον καθορισμό του ποσοστού αυτού συντρέχει λόγος να
ληφθούν υπόψη ιδίως :
α) αφενός το μέσο κόστος εφοδιασμού σε σχετικά προϊόντα
βάσεως των μεταποιητικών βιομηχανιών στην αγορά της
Κοινότητας και αφετέρου οι τιμές που εφαρμόζονται
στην παγκόσμια αγορά
6) το επίπεδο των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την
εξαγωγή των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που
αναφέρονται στο παράρτημα II της συνθήκης και των
οποίων οι συνθήκες παραγωγής είναι παρεμφερείς
γ) η αναγκαιότητα να εξασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνι
σμού μεταξύ των βιομηχανιών που χρησιμοποιούν τα
κοινοτικά προϊόντα και αυτών που χρησιμοποιούν τα
προϊόντα τρίτων χωρών υπό το καθεστώς εμπορίου ενερ
γητικής τελειοποιήσεως

Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 και το άρθρο 17 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76, η διαφορά μεταξύ
των τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που
προβλέπονται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς
κανονισμούς και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να
καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή ■

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3035/80 του Συμβουλίου της
11ης Νοεμβρίου 1980 περί θεσπίσεως, για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα
οποία δεν αναφέρονται στο παράρτημα II της συνθήκης,
των γενικών κανόνων των σχετικών με την παροχή των
επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορι
σμού του ποσού τους (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2223 /86 (6), έχει εξειδικεύ
σει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να
καθορισθεί ποσοστό επιστροφής, που εφαρμόζεται κατά
την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία κατο
νομάζονται, κατά περίπτωση, στο παράρτημα Β του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 ή στο παράρτημα Β του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 ■
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3035 /80, το ποσοστό της
επιστροφής ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα προϊόντα
βάσεως πρέπει να καθορισθεί για κάθε μήνα ·
(')
ο
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

281
182
166
133
323
194

της
της
της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
3. 7. 1987.
25 . 6. 1976, σ. 1 .
21 . 5 . 1986, σ. 1 .
29. 11 . 1980, σ. 27,
17. 7. 1986. σ. 1 .

ότι το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3035/80 προβλέπει ότι για τον καθορισμό του ποσοστού της
επιστροφής πρέπει να ληφθούν υπόψη, κατά περίπτωση, οι
επιστροφές στην παραγωγή, οι ενισχύσεις ή άλλα μέτρα
ισοδύναμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται σε όλα τα
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού περί
κοινής οργανώσεως αγοράς στον εν λόγω τομέα σε ό,τι
αφορά τα προϊόντα βάσεως που κατονομάζονται στο
παράρτημα Α του εν λόγω κανονισμού ή τα προϊόντα που
εξομοιώνονται ότι παρέχεται μία επιστροφή στην παρα
γωγή για τον μαλακό σίτο, τον αραβόσιτο και την όρυζα σε
θραύσματα, με τους όρους που προβλέπονται στον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 2742/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτω
βρίου 1975 περί των επιστροφών στην παραγωγή στους
τομείς των σιτηρών και της όρυζας (7), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3794/85 (8), και
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1009/86 του Συμβουλίου της
25ης Μαρτίου 1986 για τον καθορισμό των γενικών κανό
νων που εφαρμόζονται στις επιστροφές στην παραγωγή
στους τομείς των σιτηρών και του ρυζιού (®) · ότι συντρέχει
λόγος, προς το σκοπό εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου
4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3035/80, να
παρακρατηθεί το ποσό της επιστροφής στην παραγωγή που
ισχύει για το εν λόγω προϊόν σύμφωνα με τους κανονισμούς
(ΕΟΚ) αριθ. 2742/75 ή (ΕΟΚ) αριθ. 1009/86 και με τους
κανόνες εφαρμογής τους

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Σιτηρών,
Ο ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 57.
(8) ΕΕ αριθ. L 367 της 31 . 12. 1985 , σ. 20.
(') ΕΕ αριθ. L 94 της 9. 4. 1986, σ. 6.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

ζονται αντίστοιχα στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2727/75 ή στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1418/76, καθορίζονται όπως εμφαίνεται στο παράρ
τημα.

Τα ποσά των επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα
βάσεως τα οποία εμφαίνονται στο παράρτημα Α του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3035/80 και προβλέπονται στο άρθρο 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 ή στο άρθρο 1 παρά
γραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76, και τα
οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που κατονομά

Άρθρο 2

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

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών που
εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή
εμπορευμάτων τα οποία δεν αναφέρονται στο παράρτημα Π της συνθήκης
(ECU/100 χγρ)
Κλάση

Ποσοστά

Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Δασμολογίου

των

επιστροφών

10.01 Β

Σίτος μαλακός και σμιγός :

10.01 Β II

— προοριζόμενος διά την βιομηχανίαν αμυλοποιήσεως
— έτερος από εκείνον δι' αμυλοποίηση
Σίτος σκληρός

10.02

Σίκαλις

9,778

10.03

Κριθή

10,976

10.04

Βρώμη

9,211

10.05 Β

Αραβόσιτος (έτερος από υβρίδιον προοριζόμενον διά σποράν):
— προοριζόμενος διά την βιομηχανίαν αμυλοποιήσεως

14,092(0

— έτερος από εκείνον δι' αμυλοποίησιν

14,092

Όρυζα
Όρυζα
Όρυζα
Όρυζα
Όρυζα

44,918

10.06 Β I 6) 1

10.06 Β 16) 2
10.06 Β II 6) 1

10.06 Β II 6) 2
10.06 Β III

αποφλοιωμένη εις κόκκους στρογγύλους
αποφλοιωμένη εις κόκκους μακρούς
λελευκασμένη εις κόκκους στρογγύλους
λελευκασμένη εις κόκκους μακρούς
εις θραύσματα :

— προοριζομένη διά την βιομηχανίαν αμυλοποιήσεως
— ετέρα από εκείνη δι' αμυλοποίησιν

10,804 Ο
10,804
13,684

47,235
57,959
68,457

20,561 (')
20,561

10.07 Γ II

Σόργον

11.01 Α

Άλευρα σίτου ή σμιγού

11.01 Β

Άλευρα σικάλεως

18,780

11.02 Α Ι α)

Πλιγούρια, σιμιγδάλια σίτου σκληρού
Πλιγούρια, σιμιγδάλια σίτου μαλακού

21,210

11.02 Α 16)

7,011
12,712

12,712

(') Στην περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1009/86
αυτό το ποσό πρέπει να μειούται κατά το ποσό της επιστροφής στην παραγωγή που ισχύει για το εν λόγω προϊόν σύμφω
να με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2742/75 και 1009/86 και με τους κανόνες εφαρμογής τους.
Στην περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων το ποσό τούτο πρέπει να μειούται κατά το ποσό της επιστροφής στην
παραγωγή που ισχύει τη στιγμή της εξαγωγής για το εν λόγω προϊόν.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1943/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

για τον καθορισμό των τιμών κατωφλίου των σιτηρών και ορισμένων κατηγοριών αλεύρων,
πλιγουριών και σιμιγδαλιών για την περίοδο εμπορίας 1987/88
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

λίου (4) · ότι οι υπολογισμοί που έγιναν σε εφαρμογή των
κανόνων αυτών οδηγούν στις τιμές που αναφέρονται κατω
τέρω ·

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

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. 1900 /87 (2), και ιδίως το άρθρο
5 παράγραφοι 5 και 6,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2727/75, η τιμή κατωφλίου για τα κυριότερα
σιτηρά πρέπει να καθοριστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε, στην
αγορά του Duisburg, η τιμή πωλήσεως των εισαγομένων
προϊόντων να βρίσκεται στο επίπεδο της ενδεικτικής τιμής ·
ότι ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί όταν αφαιρεθούν
από την ενδεικτική τιμή τα μικρότερα έξοδα μεταφοράς
μεταξύ Ρόττερνταμ και Duisburg, τα έξοδα μεταφορτώσεως
στο Ρόττερνταμ και ένα περιθώριο εμπορίας · ότι οι ενδει
κτικές τιμές για την περίοδο 1987/88 έχουν καθοριστεί από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1901 /87 του Συμβουλίου (3) ■
ότι η τιμή κατωφλίου των λοιπών σιτηρών, για οποία δεν
έχει καθοριστεί ενδεικτική τιμή. πρέπει σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75 να καθοριστεί για τα κυριότερα σιτηρά, ώστε η
ενδεικτική τιμή να μπορεί να επιτευχθεί στην αγορά του
Duisburg
ότι, κατ' εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 5 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 , οι τιμές κατωφλίου των αλεύρων
σίτου, σμιγού και σίκαλης, καθώς και των πλιγουριών και
σιμιγδαλιών σίτου πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με
τους κανόνες και για τις ποιότητες που ορίζονται στα άρθρα
6, 7 και 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2734/75 του Συμβου

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Με τη επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος
1 τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75,
για την περίοδο εμπορίας 1987/88, οι τιμές κατωφλίου των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β)
και γ) του εν λόγω κανονισμού καθορίζονται ως εξής :
(ΕCU/τόνο)

Σίτος μαλακός και σμιγός :
Σίκαλη :
Κριθή :
Αραβόσιτος :
Σίτος σκληρός :
Βρώμη :
Φαγόπυρον το εδώδιμον :
Σόργον :
Κέγχρος :
Κέγχρος ο μακρός :
Άλευρο σίτου και σμιγού :
Άλευρο σίκαλης :
Πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου μαλακού :
Πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου σκληρού :
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1987.

Ο παρών κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975 , σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 182 της 3. 7 . 1987.
(3) ΕΕ αριθ. L 182 της 3. 7. 1 987.

251,39
229,01
229,09
229,09
352,99
219,93
229,09
229,09
229,09
229,09
378,70
349,73
409,00
547,97

(4) ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 34.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1944/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 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. 1900/87 (2), και ιδίως το άρθρο
13 παράγραφος 5,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 περί της αξίας της λογιστικής μονάδας
και των τιμών συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμοσθούν
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροπο
ποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1636/87. (4) · και
ιδίως το άρθρο 3 ,

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 ορίζει ότι, κατά την εισαγωγή
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 υπό α), β) και
γ) του κανονισμού αυτού, εισπράττεται εισφορά και ότι για
κάθε προϊόν η εισφορά αυτή είναι ίση με τη διαφορά
μεταξύ της τιμής κατωφλίου και της τιμής cif
ότι οι τιμές κατωφλίου των σιτηρών, των αλεύρων σίτου και
σικάλεως, καθώς και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου
έχουν καθορισθεί για την περίοδο 1987/88 από τους κανονι
σμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2734/75 (5), ( ΕΟΚ) αριθ. 1901 /87 (6),
(ΕΟΚ) αριθ. 1903/87 (7) και ( ΕΟΚ) αριθ. 1943/87 (8) ·
ότι, για τον υπολογισμό των τιμών cif που χρησιμεύουν για
τον καθορισμό των εισφορών, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη
τα στοιχεία εκτιμήσεως που προβλέπονται από τον κανο
νισμό αριθ. 156/67/EOK (9). όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 31 /76 ( 10), και ιδίως τις
ευνοϊκότερες δυνατότητες αγοράς στη διεθνή αγορά, επαρ
κώς αντιπροσωπευτικές της πραγματικής τάσεως της αγοράς
αυτής, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της ανάγκης αποφυγής
βιαίων μεταβολών ικανών να προκαλέσουν σοβαρές διατα
ραχές στην αγορά της Κοινότητας, καθώς και την ποιότητα
του προσφερόμενου εμπορεύματος, είτε αυτή ανταποκρίνε
') ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975 , σ. 1 .
2) ΕΕ αριθ. L 182 της 3. 7. 1987 .
3) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
4) ΕΕ αριθ. L 153 της 13 . 6. 1987 , σ. 1 .
5) ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 34.
6) ΕΕ αριθ. L 182 της 3 . 7. 1987 .
7) ΕΕ αριθ. L 182 της 3 . 7. 1987 .
8) Βλέπε σελίδα 37 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
') ΕΕ αριθ. 128 της 27. 6. 1967, σ. 2533/67.
10) ΕΕ αριθ. L 5 της 10. 1 . 1976, σ. 18 .

ται στον ποιοτικό τύπο που καθορίζεται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2731 /75 (U), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1028/84 (I2), και στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2734/75, είτε μετά από ανάγκη πραγμα
τοποιήσεως των αναγκαίων προσαρμογών με την εφαρμογή
των συντελεστών ισοτιμίας που προβλέπονται από τον
κανονισμό αριθ. 158/67/EOK (,3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. (14), και από τον
κανονισμό αριθ. 159/67/EOK ('5) ■

ότι η τιμή cif για το Rotterdam υπολογίζεται με τη βοήθεια
των στοιχείων που αναφέρονται ανωτέρω και οι προσφορές
που γίνονται για άλλους λιμένες προσαρμόζονται λαμβανο
μένων υπόψη των αναγκαίων διορθώσεων με τις διαφορές
των δαπανών μεταφοράς εν σχέσει με το Rotterdam ·

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 του Συμβουλίου (16),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 73/87 (17), καθόρισε το καθεστώς που εφαρμόζεται σε
γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που
προκύπτουν από τη μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων,
καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού ή των υπερπόντιων χωρών και εδαφών

ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 η ονοματολογία που προβλέπεται στον
παρόντα κανονισμό περιλαμβάνεται στο κοινό δασμο
λόγιο ·
ότι, για να δυνηθεί 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 συτελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του
Συμβουλίου,
— 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 ·

οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπιστώθη
καν στις 2 Ιουλίου 1987 ·
(")
('2)
( 13)
(14)
(' 5)
('6)
(")

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 22.
L 107 της 19. 4. 1984, σ. 17.
128 της 27 . 6. 1967, σ. 2536/67.
L 293 της 10. 11 . 1984, σ. 11 .
128 της 27 . 6. 1967, σ. 2542/67.
L 61 της 1 . 3. 1985, σ. 4.
L 11 της 13 . 1 . 1987 , σ. 23 .
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ότι το άρθρο 272 της πράξεως προσχωρήσεως προβλέπει ότι
κατά τη διάρκεια που πρώτου σταδίου η Κοινότητα στη
σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985 εφαρμόζει κατά την
εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του

καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού · ότι οι εισφορές αυτές τροποποιούνται μόνο
εφόσον η μεταβολή των στοιχείων του υπολογισμού οδηγεί
σε μία προσαύξηση ή μία μείωση τουλάχιστον ίση πρός 0,73

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 , προελεύσεως Πορτογα
λίας, το καθεστώς που εφαρμοζόταν έναντι της χώρας αυτής
πριν από την προσχώρηση · ότι, βάσει του άρθρου 4 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3792/85 του Συμβουλίου της 20ής
Δεκεμβρίου 1985 που καθορίζει το καθεστώς που εφαρμό
ζεται στις συναλλαγές των γεωργικών προϊόντων μεταξύ της
Ισπανίας και της Πορτογαλίας ('), το ίδιο καθεστώς εφαρμό
ζεται στην Ισπανία ■ ότι το καθεστώς αυτό οδηγεί στην
εφαρμογή μιας εισφοράς και ότι η εισφορά αυτή θα πρέπει
να υπολογισθεί σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται
από τον κανονισμό αριθ. 156/67/EOK, λαμβάνοντας υπόψη
συγχρόνως την κατάσταση των τιμών στην αγορά της
Πορτογαλίας · ότι, όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ισπανία,
η εισφορά αυτή θα πρέπει να μειωθεί κατά το εξισωτικό
ποσό προσχωρήσεως που εφαρμόζεται μεταξύ της Ισπανίας
και της Κοινότητας στη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου

ΕCU,

1985 ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

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

Άρθρο 2

ότι προκύπτει από την εφαρμογή του συνόλου των διατά
ξεων που αναφέρονται ανωτέρω ότι οι εισφορές πρέπει να

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιουλίου 1987.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .
Για την Επιτροπή
FΓ3ΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(0 ΕΕ αριθ. L 367 της 31 . 12. 1985, σ. 7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

το» κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(ΕCU/τόνο)
Εισφορές

Κλάση
του κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

δασμολογίου
10.01 Β I
10.01 Β 11
10.02
10.03
10.04
10.05 Β

10.07 Α
10.07 Β
10.07 Γ 11
10.07
10.07
11.01
11.01

ΔI
Δ II
Α
Β

11.02 Α Ι α)
11.02 Α 16)

Πορτογαλία

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

Τρίτες χώρες

28,00
23,74
22,03
70,15

177,89
230,41 (')(5)
151,06 0
173,69
128,24

2,38
22,03
22,03

177,56 (2) (3) (8)
113,81
123,75 0

\\
27,10
Ο
22,03
—

42,22

184,69 00
0 ·
30,11 (5 )
262,05
224,49

IIl
104,75

370,13

Il
104,97

283,02

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

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 486/85 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 1 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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Αριθ. L 185/41

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1945/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 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. 1900/87 (2), και ιδίως το άρθρο
15 παράγραφος 6,
τον κανονισμό αριθ. 129 του Συμβουλίου περί της αξίας της
λογιστικής μονάδας και των τιμών συναλλάγματος που
πρέπει να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2543/73 (4), και ιδίως το άρθρο 3,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι η κλίμακα των πριμοδοτήσεων, οι οποίες προσθέτονται
στις εισφορές που καθορίζονται εκ των προτέρων για τις
εισαγωγές των σιτηρών, πρέπει να περιλαμβάνει μία πριμο
δότηση για τον τρέχοντα μήνα και μία πριμοδότηση για
καθένα από τους τρείς επόμενους μήνες ■ ότι το ποσό κάθε
πριμοδοτήσεως πρέπει να είναι το ίδιο για όλη την Κοινό
τητα ■

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2745 /75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 (5) θέσπισε τους κανόνες περί του,
προκαθορισμού των εισφορών που εφαρμόζονται στα
σιτηρά ·
ότι, δυνάμει του κανονισμού αυτού, όταν για ένα δημη
τριακό η τιμή cif που υπολογίζεται την ημέρα καθορισμού
της κλίμακας των πριμοδοτήσεων είναι ανώτερη από την
τιμή cif αγοράς υπό προθεσμία για το ίδιο δημητριακό, ο
συντελεστής της πριμοδοτήσεως πρέπει να καθορισθεί κατ'
αρχήν σε ένα ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ των δύο
αυτών τιμών ■ ότι η τιμή cif είναι αυτή που υπολογίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75 την ημέρα καθορισμού της κλίμακας των πριμοδο
τήσεων · ότι η τιμή cif αγοράς υπό προθεσμία πρέπει επίσης
να υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 αλλά επί τη βάσει των προσφορών
«λιμένες Βορείου Θαλάσσης» · ότι για μία εισαγωγή που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί το μήνα κατά τον οποίο
εκδόθηκε το πιστοποιητικό εισαγωγής, η τιμή αυτή πρέπει
να είναι η τιμή cif που ισχύει για φόρτωση κατά τη διάρ
κεια αυτού του μήνα · ότι για μία εισαγωγή που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί κατά το μήνα που ακολουθεί εκείνον
κατά τη διάρκεια του οποίου εκδόθηκε το πιστοποιητικό
εισαγωγής, η τιμή αυτή πρέπει το είναι η τιμή cif που ισχύει
(■)
Ο
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L 281 της 1 . 11 . 1975. σ. 1 .
L 182 της 3. 7. 1987.
106 της 10. 1962, σ. 2553 /62.
L 263 της 19. 9. 1973 . σ. 1 .
L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 76.

για φόρτωση κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα · ότι για μία
εισαγωγή, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρ
κεια των δύο τελευταίων μηνών ισχύος του πιστοποιητικού
εισαγωγής, η τιμή αυτή πρέπει να είναι η τιμή cif που ισχύει
κατά το μήνα, που προηγείται εκείνου κατά τη διάρκεια του
οποίου προβλέπεται η εισαγωγή ·
ότι, αν η τιμή cif που υπολογίζεται την ημέρα του καθορι
σμού των πριμοδοτήσεων είναι ίση με την τιμή cif αγοράς
υπό προθεσμία ή είναι ανώτερή της κατά ένα ποσό που δεν
υπερβαίνει 0,151 ΕCU ανά τόνο, ο συντελεστής πριμοδοτή
σεων είναι ίσος προς 0 ΕCU
ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εντός καθορισμένων
ορίων ο συντελεστής πριμοδοτήσεως δύναται εντούτοις να
καθορίζεται σε ανώτερο επίπεδο ·
ότι, δυνάμει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1579/74 της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 1974 σχετικά με
τους τρόπους υπολογισμού της εισφοράς κατά την εισαγωγή
που εφαρμόζεται στα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα
σιτηρά και την όρυζα και με τον προκαθορισμό της εισφο
ράς αυτής για τα προϊόντα αυτά ως επίσης και για τις
τροφές με βάση τα σιτηρά (6), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1740/78 (7), μία πριμο
δότηση προστίθεται στην εισφορά που καθορίζεται εκ των
προτέρων για τα προϊόντα της κλάσεως 11.07 του Κοινού
Δασμολογίου · ότι η πριμοδότηση αυτή πρέπει να είναι ίση,
για 100 χιλιόγραμμα μεταποιημένου προϊόντος με αυτή η
οποία εφαρμόζεται την ημέρα καταθέσεως της αιτήσεως
πιστοποιητικού, στην ποσότητα προϊόντος βάσεως που
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μεταβολής στοι
χείων της εισφοράς
ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 971 /73 της
Επιτροπής της 9ης Απριλίου 1973 σχετικά με τον προκαθο
ρισμό της εισφοράς για το άλευρο σίτου και σμιγού (8), μία
πριμοδότηση προστίθεται στην εισφορά που καθορίζεται εκ
των προτέρων για τα προϊόντα της διακρίσεως 11.01 Α του
Κοινού Δασμολογίου που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοι
χείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 · ότι η πριμο
δότηση αυτή πρέπει να είναι ίση, ανά τόνο μεταποιημένου
προϊόντος, προς αυτή η οποία εφαρμόζεται την ημέρα κατα
θέσεως της αιτήσεως πιστοποιητικού για το προϊόν βάσεως
αφού ληφθεί υπόψη η αναγκαία ποσότητα σιτηρών βάσεως
για την παρασκευή ενός τόνου αλεύρου ·
ότι σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 η ονοματολογία που προβλέπεται στον
παρόντα κανονισμό περιλαμβάνεται στο Κοινό Δασμο
λόγιο ·
ότι, για να δυνηθεί να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, ο υπολογισμός τους πρέπει να βασίζεται στα
εξής :
— για νομίσματα, τα οποία διατηρούν μεταξύ τους σχέση
μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε τιμή
(6) ΕΕ αριθ. L 168 της 25 . 6. 1974, σ. 7.
Ο ΕΕ αριθ. L 202 της 26. 7 . 1978, α 8.
(8) ΕΕ αριθ. L 95 της 11 . 4. 1973, σ. 10.
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μετατροπής που βασίζεται επί της κεντρικής τους τιμής,
πολλαπλασιαζόμενη με το συντελεστή που προβλέπεται
στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου ('), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1636/87 (2) ·
— 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 μιάς ορισμένης περιόδου
σε σχέση με τα νομίσματα της Κοινότητας που αναφέ
ρονται στην προηγούμενη περίπτωση, και του προανα
φερθέντος συντελεστή ■

οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπιστώθη
καν στις 2 Ιουλίου 1987 ·
ότι προκύπτει από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων ότι οι
πριμοδοτήσεις πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με το
παράρτημα του παρόντος κανονισμού ■ ότι το ποσό πριμο
δοτήσεων πρέπει να τροποποιείται μόνο εφ' όσον η εφαρ

μογή των ανωτέρω αναφερομένων διατάξεων συνεπάγεται
μία τροποποίηση ανωτέρα των 0,151 ΕCU,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
. 1 . Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εισαγωγές των σιτη
ρών και της βύνης, προέλευσης Πορτογαλίας, οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75, καθορίζονται στο μηδέν.
2. Οι πριμοδοτήσεις που προστίθενται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εισαγωγές σιτηρών
και βύνης, που αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2727/75, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρ
τημα.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιουλίου 1987.

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

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
Ο ΕΕ αριθ. L 153 της 13. 6. 1987, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη προελεύσεως τρίτων
χωρών
Α. Σιτηρά και άλευρα
( ECU/τόνο)

Κλάση

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

4,77

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

IlIl
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IIIIIl
0

0

0

0

10.07 Δ

Λοιπά

0

0

0

0

11.01 Α

Άλευρα σίτου ή σμιγού

0

0

0

0

Β. Βυνη
( ECU/τόνο)
Κλάση
του κοινού

Τρέχων

δασμολογίου

11.07 Α Ι α)
11.07 Α 16)
11.07 Α II α)
11.07 Α II 6)
11.07 Β

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

Περιγραφή εμπορευμάτων

Βύνη σίτου, μη φρυγανισμένη, που 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

7

8

9

10

11

0

0

0

0

0

0

0

0 '

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1946/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Ιουλίου 1987
περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου βοείου κρέατος
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 467/87 (2), και ιδίως το άρθρο
12 παράγραφος 8,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής

Εκτιμώντας :

ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
805/68 εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα που αναφέρον
ται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού
αυτού ■ ότι το άρθρο 12 καθόρισε το ύψος της εφαρμοζόμε
νης εισφοράς με αναφορά σε ποσοστό της εισφοράς
βάσεως ■

ότι για τα κατεψυγμένα κρέατα που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα, τμήμα β) διάκριση 02.01 Α II β) 1 , του εν λόγω
κανονισμού, η εισφορά βάσεως έχει ορισθεί βάσει της
διαφοράς μεταξύ :
— αφενός της τιμής προσανατολισμού πολλαπλασιαζομέ
νης επί ένα συντελεστή ο οποίος αντιπροσωπεύει τη
σχέση που υπάρχει εντός της Κοινότητας μεταξύ της
τιμής των νωπών κρεάτων ιδίας εμφανίσεως μιας κατη
γορίας ανταγωνιστικής των εν λόγω κατεψυγμένων
κρεάτων, και της μέσης τιμής των χονδρών βοοειδών,
και

— αφετέρου της τιμής προσφοράς «ελεύθερο στα σύνορα»
της Κοινότητας για τα κατεψυγμένα κρέατα, αυξημένης
κατά το ποσό του δασμού και κατά ένα - κατ' αποκοπή
ποσό που αντιπροσωπεύει τα ειδικά έξοδα κατά την
εισαγωγή ·

ότι ο εν λόγω συντελεστής, που έχει υπολογισθεί σύμφωνα
με τους κανόνες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 1 παρά
γραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68,
έχει καθορισθεί σε 1,69 και ότι το κατ' αποκοπή ποσό που
αναφέρεται στο άρθρο 1 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εν
λόγω κανονισμού έχει καθορισθεί σε 6,65 ΕCU από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 586/77 της Επιτροπής της 18ης
Μαρτίου 1977 περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμο
γής των εισφορών στον τομέα του βοείου κρέατος και περί
(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
(J) ΕΕ αριθ. L 48 της 17. 2. 1987, σ. 1 .

τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 950/68 περί
του Κοινού Δασμολογίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3114/83 (4) *
ότι, αν διαπιστωθεί ότι η τιμή των χονδρών βοοειδών στις
αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας είναι ανώτερη
από την τιμή προσανατολισμού, η εφαρμοζόμενη εισφορά,
σε σχέση με την εισφορά βάσεως είναι ίση προς:
α) 75 % αν η τιμή της αγοράς είναι κατώτερη ή ίση προς
102 % της τιμής προσανατολισμού,
6) 50 % αν η τιμή της αγοράς είναι ανώτερη από 102 % και
ανώτερη ή ίση προς 104 % της τιμής προσανατολισμού,
γ) 25 % αν η τιμή της αγοράς είναι ανώτερη από 104 % και
κατώτερη ή ίση προς 106 % της τιμής προσανατολισμού,
δ) 0% αν η τιμή της αγοράς είναι ανώτερη από 106% της
τιμής προσανατολισμού ·
ότι, αν διαπιστωθεί ότι η τιμή των χονδρών βοοειδών στις
αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας είναι ίση ή
κατώτερη από την τιμή προσανατολισμού, η εφαρμοζόμενη
εισφορά είναι, σε σχέση με την εισφορά βάσεως ίση προς :
α) 100 % αν η τιμή της αγοράς είναι ανώτερη ή ίση προς
98 % της τιμής προσανατολισμού,
6) 105 % αν η τιμή της αγοράς είναι κατώτερη από 98 % και
ανώτερη ή ίση προς 96% της τιμής προσανατολισμού,
γ) 1 10 % αν η τιμή της αγοράς είναι κατώτερη από 96 % και
ανώτερη ή ίση προς 90% της τιμής προσανατολισμού,
δ) 1 14 % αν η τιμή της αγοράς είναι κατώτερη από 90 % της
τιμής προσανατολισμού ■
ότι οι τιμές προσανατολισμού για τα χονδρά βοοειδή που
ισχύουν από τις 6 Ιουλίου 1987 έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1891 /87 του Συμβουλίου Ο ·
ότι η τιμή προσφοράς «ελεύθερο στα σύνορα» της Κοινότη
τας για το κατεψυγμένο κρέας έχει ορισθεί σε συνάρτηση
με την τιμή διεθνούς αγοράς που έχει καθορισθεί σύμφωνα
με τις πλέον αντιπροσωπευτικές, όσον αφορά την ποιότητα
και ποσότητα, δυνατότητες αγοράς, οι οποίες διαπιστώ
θηκαν κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου που προηγείται
του καθορισμού των εισφορών βάσεως, αφού ελήφθησαν
υπόψη ιδίως οι προβλεπόμενες εξελίξεις της αγοράς κατε
ψυγμένου κρέατος οι πλέον αντιπροσωπευτικές τιμές στην
αγορά των τρίτων χωρών για κρέατα νωπά ή διατηρημένα
με απλή ψύξη κατηγορίας ανταγωνιστικής του κατεψυγ
μένου κρέατος και η πείρα που έχει αποκτηθεί

ότι για τα κατεψυγμένα κρέατα που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα, τμήμα β) διακρίσεις 02.01 Α II β) 2 έως 4, του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, η εισφορά βάσεως είναι
ίση προς την εισφορά βάσεως που έχει ορισθεί για το
0 ΕΕ αριθ. L 75 της 23. 3. 1977, σ. 10.
(4) ΕΕ αριθ. L 303 της 5. 11 . 1983, σ. 16.
(5) ΕΕ αριθ. L 182 της 3. 7. 1987.
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προϊόν της διακρίσεως 02.01 Α II 6) 1 του κοινού δασμολο
γίου, πολλαπλασιαζομένης επί ένα σταθερό συντελεστή ο
οποίος έχει καθορισθεί για καθένα από τα εν λόγω προϊ
όντα · ότι οι συντελεστές αυτοί έχουν καθορισθεί στο
παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 586/77 ·

ότι για τον καθορισμό των τιμών προσφοράς «ελεύθερο στα
σύνορα» δεν λαμβάνονται υπόψη οι τιμές προσφοράς που
δεν αντιστοιχούν προς τις πραγματικές δυνατότητες αγοράς
ή αφορούν ποσότητες που δεν είναι αντιπροσωπευτικές · ότι
επίσης πρέπει να εξαιρεθούν οι τιμές προσφοράς οι οποίες
είναι δυνατόν να θεωρηθούν ότι δεν είναι αντιπροσωπευ
τικές της πραγματικής τάσεως των τιμών της χώρας προε
λεύσεως λόγω της εξελίξεως των τιμών γενικά ή των διαθέ
σιμων στοιχείων
ότι, εφόσον η τιμή προσφοράς «ελεύθερο στα σύνορα» για
το κατεψυγμένο κρέας διαφέρει κατά λιγότερο από μία
λογιστική μονάδα ανά 100 χγρ από εκείνη η οποία ελήφθη
υπόψη προηγουμένως για τον υπολογισμό της εισφοράς,
διατηρείται η τελευταία αυτή τιμή ·

ότι σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 805/68 η τιμή των χονδρών βοοειδών στις αντι
προσωπευτικές αγορές της Κοινότητας είναι η τιμή που έχει
καθορισθεί με βάση τις τιμές οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά
τη διάρκεια μιας περιόδου που θα ορισθεί στην αντιπροσω
πευτική αγορά ή αγορές κάθε κράτος μέλους για τις
διάφορες κατηγορίες χονδρών βοοειδών ή κρεάτων προερ
χομένων από τα ζώα αυτά, αφού ληφθεί υπόψη αφενός το
μέγεθος καθεμιάς από τις κατηγορίες αυτές και αφετέρου το
σχετικό ύψος του ζωικού κεφαλαίου βοοειδών κάθε
κράτους μέλους

ότι οι τιμές των χονδρών βοοειδών που διαπιστώθηκαν
στην αντιπροσωπευτική αγορά ή αγορές κάθε κράτους
μέλους είναι ίσες προς τον μέσο όρο, σταθμισμένον με τους
συντελεστές σταθμίσεως, των τιμών που διαμορφώνονται
για τις ποιότητες χονδρών βοοειδών ή κρεάτων των ζώων
αυτών σε αυτό τό κράτος μέλος κατά τη διάρκεια περιόδου
επτά ημερών κατά ένα και το αυτό στάδιο χονδρικού εμπο
ρίου · ότι η τιμή χονδρών βοοειδών που διαπιστώνεται στη'ν
ή στις αντιπροσωπευτικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου
διορθώνεται κατά το ποσό της πριμοδότησης που χορηγεί
ται στους παραγωγούς κατ' εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1347/86 ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 467/87 (2) · ότι οι αντιπροσω
πευτικές αγορές, οι κατηγορίες και οι ποιότητες των προϊόν
των και οι συντελεστές σταθμίσεως έχουν καθορισθεί στο
παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 610/77 της
Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 1977 περί καθορισμού των
τιμών των χονδρών βοοειδών που διαπιστώνονται στις αντι
προσωπευτικές αγορές της Κοινότητας και πίνακος τιμών

ορισμένων άλλων βοοειδών εντός της Κοινότητας (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1616/87 (<) ·

ότι για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες αντιπροσω
πευτικές αγορές η τιμή κάθε κατηγορίας και ποιότητας
είναι ίση προς τον αριθμητικό μέσο των τιμών που κατα
(')
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

119 της 8. 5. 1986, σ. 40.
48 της 17. 2. 1987, σ. 1 .
77 της 25. 3. 1977, σ. 1 .
150 της 11 . 6. 1987, σ. 22.

Αριθ. L 185/45

γράφηκαν σε καθεμία από τις αγορές αυτές ότι, για τις
αντιπροσωπευτικές αγορές που διοργανώνονται περισσότε
ρες φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου των επτά ημερών,
η τιμή κάθε κατηγορίας και ποιότητας είναι ίση προς τον
αριθμητικό μέσο των τιμών που καταγράφηκαν σε κάθε
αγορά ■ ότι για την Ιταλία η τιμή κάθε κατηγορίας και ποιό
τητας είναι ίση προς τον μέσο όρο, σταθμισμένον με τους
ειδικούς συντελεστές σταθμίσεως που έχουν καθορισθεί στο
παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 610/77, των
τιμών που καταγράφηκαν στις ζώνες πλεονάσματος και
ελλείμματος · ότι η τιμή που καταγράφηκε στη ζώνη πλεο
νάσματος είναι ίση προς τον αριθμητικό μέσο των τιμών
που καταγράφηκαν σε καθεμία από τις αγορές στο εσωτε
ρικό της ζώνης αυτής ότι για το Ηνωμένο Βασίλειο οι
μέσες τιμές σταθμίσεως των χονδρών βοοειδών, οι οποίες
διαπιστώθηκαν στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Μεγά
λης Βρετανίας αφενός και της Ιρλανδίας αφετέρου, πολλα
πλασιάζονται επί το συντελεστή που καθορίζεται στο προα
ναφερόμενο παράρτημα II ·
ότι οι τιμές δεν προκύπτουν από τιμές αφορολόγητου
ζώντος βάρους, οι τιμές των διαφόρων κατηγοριών και
ποιοτήτων πολλαπλασιάζονται επί συντελεστές μετατροπής
ζώντος βάρους που έχουν καθορισθεί στο παράρτημα II του
εν λόγω κανονισμού και, όσον αφορά την Ιταλία, που έχουν
προηγουμένως αυξηθεί ή μειωθεί κατά τα διορθωτικά ποσά
που καθορίσθηκαν στο εν λόγω παράρτημα
ότι αν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα,
ιδίως για λόγους κτηνιατρικούς ή υγειονομικής προστασίας
τα οποία επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των τιμών που
καταγράφηκαν στις αγορές τους, η Επιτροπή δύναται να μη
λάβει υπόψη τις τιμές που καταγράφηκαν στην εν λόγω
αγορά ή αγορές, ή να λάβει υπόψη τις τελευταίες τιμές που
καταγράφηκαν στην εν λόγω αγορά ή αγορές πριν τεθούν
σε ισχύ τα μέτρα αυτά
ότι ελλείψει στοιχείων, οι τιμές που καταγράφηκαν στις
αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας καθορίζονται
λαμβανομένων υπόψη ιδίως των τελευταίων γνωστών
τιμών ·

ότι, εφόσον η τιμή των χονδρών βοοειδών που έχει κατα
γραφεί στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας
διαφέρει κατά λιγότερο από 0,24 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα
ζώντος βάρους από την τιμή που έχει ληφθεί υπόψη προη
γουμένως, διατηρείται αυτή η τελευταία
ότι οι εισφορές πρέπει να καθορισθούν έτσι ώστε να
τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς
συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 του Συμβουλίου (*),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1306/87 (6), καθόρισε το καθεστώς που εφαρμόζεται
σε γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που
προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων,
καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού ή των υπερπόντιων χωρών και εδαφών

ότι οι διάφορες εμφανίσεις κατεψυγμένου κρέατος έχουν
καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 586/77 ·
(5) ΕΕ αριθ. L 61 της 1 . 3. 1985, σ. 4.
(*) ΕΕ αριθ. L 124 της 13. 5. 1987, α 5.
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ότι, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, η ονοματολογία που προβλέπεται
στον παρόντα κανονισμό περιλαμβάνεται στο κοινό δασμο
λόγιο ·
ότι οι εισφορές έχουν καθορισθεί πριν από την 27η κάθε
μήνα και ισχύουν από την πρώτη Δευτέρα του επομένου ·
ότι οι εισφορές αυτές δύνανται να τροποποιούνται κατά το
διάστημα μεταξύ δύο καθορισμών, σε περίπτωση τροποποι
ήσεως της εισφοράς βάσεως ή σε περίπτωση μεταβολής των
τιμών που διαπιστώθηκαν στις αντιπροσωπευτικές αγορές
της Κοινότητας
ότι για να καταστεί δυνατό να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών, 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 του
Συμβουλίου ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1636/87 (2) ■

— για τα άλλα νομίσματα, σε 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 συντελεστή ·

ότι από τις διατάξεις των ανωτέρω κανονισμών, και ιδίως
από τα στοιχεία και τις τιμές των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, προκύπτει ότι οι εισφορές για τα κατεψυγμένα
κρέατα πρέπει να καθορισθούν σύμφωνα με το παράρτημα
του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Οι εισφορές κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου βοείου
κρέατος καθορίζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Ιουλίου 1987.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(J) ΕΕ αριθ. L 153 της 13 . 6. 1987, σ. 1 .

Αριθ. L 185/47
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή
κατεψυγμένου βοείου κρέατος (')
(ECU/100 χγρ)
Κλάση του κοινού δασμολογίου

Ποσό

Καθαρό βάρος

02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01
02.01

Α
Α
Α
Α
Α
Α
Α

II
II
II
II
II
II
II

6)
6)
6)
6)
6)
6)
6)

1
2
3
4
4
4
4

198,627

αα)
66) 11
66) 22 (6)
66) 33

158,901 (α)
248,284
297,940
248,284 (α)
248,284 (α)
341,637 (α)

(') Συμφωνά με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 οι εισφορές δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα προελεύσεως κρατών Αφρι
κής, Καραϊβικής, Ειρηνικού Ωκεανού ή υπερποντίων χωρών και εδαφών και εισαγόμενα σε υπερπόντια γαλλικά διαμερί
σματα.

(α) Η εισφορά που εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά, εισαγόμενα υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 14 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου και τις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή του, αναστέλλεται ολι
κώς ή μερικώς δυνάμει των διατάξεων αυτών.

(6) Η καταχώριση σ' αυτή τη δασμολογική κλάση προϋποθέτει την προσκόμιση πιστοποιητικού εκδιδομένου υπό τους όρους
πού προβλέπονται από τις αρμόδιες αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1947/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή ζώντων βοοειδών καθώς και βοείου
κρέατος εκτός του κατεψυγμένου
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι αν διαπιστωθεί ότι η τιμή των χονδρών βοοειδών στις
αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας είναι ίση ή

Έχοντας υπόψη :

κατώτερη από την τιμή προσανατολισμού, η εφαρμοζομένη
εισφορά είναι, σε σχέση προς την εισφορά βάσεως ίση

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 467/87 (2), και ιδίως το άρθρο
12 παράγραφος 8,

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
805/68 εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα που αναφέρον
ται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού
αυτού ■ ότι το άρθρο 12 έχει καθορίσει το ύψος της εφαρμο
ζομένης εισφοράς με αναφορά σε ποσοστό της εισφοράς
βάσεως ·
ότι για τα βοοειδή η εισφορά βάσεως έχει ορισθεί με βάση
τη διαφορά μεταξύ αφενός της τιμής προσανατολισμού και
αφετέρου της τιμής προσφοράς «ελεύθερο στα σύνορα» της
Κοινότητας αυξημένης κατά το ποσό του δασμού ■ ότι η
τιμή προσφοράς «ελεύθερο στα σύνορα» της Κοινότητας
για τα βοοειδή καθώς και για τα νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη κρέατα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα
τμήμα α) του εν λόγω κανονισμού υπό τις διακρίσεις 02.01
Α II α) 1 έως 3 του κοινού δασμολογίου έχει καθορισθεί
σύμφωνα με τις πλέον αντιπροσωπευτικές, όσον αφορά την
ποιότητα και ποσότητα, δυνατότητες αγοράς οι οποίες
διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου, αφού
ελήφθησαν υπόψη ιδίως η κατάσταση προσφοράς και ζητή
σεως, οι τιμές της διεθνούς αγοράς για κατεψυγμένο κρέας
κατηγορίας ανταγωνιστικής του νωπού ή διατηρημένου με
απλή ψύξη κρέατος, και η πείρα που έχει αποκτηθεί ■
ότι αν διαπιστωθεί ότι η τιμή των χονδρών βοοειδών στις
αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας είναι ανώτερη
από την τιμή προσανατολισμού, η εφαρμοζομένη εισφορά
είναι, σε σχέση με την εισφορά βάσεως, ίση προς :
α) 75 % αν η τιμή της αγοράς είναι κατώτερη ή ίση προς
102 % της τιμής προσανατολισμού ·
β) 50 % αν η τιμή της αγοράς είναι ανώτερη από 102 % και
κατώτερη ή ίση προς 104 % της τιμής προσανατολισμού ■
γ) 25 % αν η τιμή της αγοράς είναι ανώτερη από 104 % και
κατώτερη ή ίση προς 106 % της τιμής προσανατολισμού ■
δ) 0% αν η τιμή της αγοράς είναι ανώτερη από 106% της
τιμής προσανατολισμού ·
(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
(2) ΕΕ αρι9. L 48 της 17 . 2. 1987, σ. 1 .

προς :

α) 100 % αν η τιμή της αγοράς είναι ανώτερη ή ίση προς
98 % της τιμής προσανατολισμού ·
6) 105 % αν η τιμή της αγοράς είναι κατώτερη από 98 % και
ίση προς 96 % της τιμής προσανατολισμού ·
γ) 110 % αν η τιμή της αγοράς είναι κατώτερη από 96 % και
ανώτερη ή ίση προς 90 % της τιμής προσανατολισμού ·
δ) 1 14 % αν η τιμή της αγοράς είναι κατώτερη από 90 % της
τιμής προσανατολισμού ·
ότι, δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 805/68, η εισφορά βάσεως για τα κρέατα που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα τμήματα α), γ) και δ)
είναι ίση προς την εισφορά βάσεως που έχει ορισθεί για τα
βοοειδή πολλαπλασιαζομένη επί ένα σταθερό συντελεστή ο
οποίος έχει καθορισθεί για καθένα από τα εν λόγω προϊ
όντα · ότι οι συντελεστές αυτοί έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 586/77 της Επιτροπής της 18ης
Μαρτίου 1977 περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμο
γής των εισφορών στον τομέα του βοείου κρέατος και περί
τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 950/68 περί
του κοινού δασμολογίου (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3114/83 (4)
ότι οι τιμές προσανατολισμού για τα χονδρά βοοειδή που
ισχύουν από 6 Ιουλίου 1987 έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1891 /87 του Συμβουλίου (5) *
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 586/77 προβλέπει ότι η
εισφορά βάσεως υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που
αναφέρεται στο άρθρο 3 του κανονισμού αυτού και με
βάση το σύνολο των αντιπροσωπευτικών τιμών προσφοράς
«ελεύθερο στα σύνορα» της Κοινότητας οι οποίες έχουν
ορισθεί για τα προϊόντα καθεμιάς από τις κατηγορίες και
εμφανίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, και οι οποίες
προκύπτουν ιδίως από τις τιμές που αναφέρονται στα τελω
νειακά έγγραφα τα οποία συνοδεύουν τα εισαγόμενα προϊ
όντα προελεύσεως τρίτων χωρών, ή από άλλα στοιχεία
σχετικά με τις τιμές κατά την εξαγωγή οι οποίες εφαρμό
ζονται από αυτές τις τρίτες χώρες

ότι εντούτοις δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τιμές
προσφοράς που δέν αντιστοιχούν προς τις πραγματικές
δυνατότητες αγοράς ή που αφορούν ποσότητες που δεν
είναι αντιπροσωπευτικές · ότι επίσης πρέπει να εξαιρεθούν
οι τιμές προσφοράς οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν
ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικές της πραγματικής τάσεως
των τιμών της χώρας προελεύσεως λόγω της εξελίξεως των
τιμών γενικά ή των διαθέσιμων στοιχείων ·
(3) ΕΕ αριθ. L 75 της 23. 3. 1977, σ. 10.
(4) ΕΕ αριθ. L 303 της 5. 11 . 1983, σ. 16.
(5) ΕΕ αριθ. L 182 της 3. 7. 1987.
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ότι σε περίπτωση κατά την οποία για μία ή περισσότερες
από τις κατηγορίες ζώντων ζώων ή τις εμφανίσεις κρέατος η
τιμή προσφοράς «ελεύθερο στα σύνορα» δεν είναι δυνατόν
να διαπιστωθεί, πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον υπολογι
σμό η τελευταία διαθέσιμη τιμή ·
ότι αν η τιμή προσφοράς «ελεύθερο στα σύνορα» διαφέρει
κατά λιγότερο από 0,60 ΕCU ανά 100 χγρ ζώντος βάρους
από την τιμή που είχε ληφθεί υπόψη προηγουμένως για τον
υπολογισμό της εισφοράς, πρέπει να διατηρείται αυτή η
τελευταία τιμή ·

ότι δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 805/68 έχει καθορισθεί μια ειδική εισφορά
βάσεως για ορισμένες τρίτες χώρες, η οποία βασίζεται στη
διαφορά μεταξύ αφενός της τιμής προσανατολισμού και
αφετέρου του μέσου όρου των τιμών που διαπιστώθηκαν
κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου, αυξημένου κατά το
ποσό του δασμού ·

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 611 /77 της Επιτροπής της
18ης Μαρτίου 1977 ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 925/77 (2), πρόβλεψε τον καθορισμό της
ειδικής εισφοράς για τα προϊόντα τα καταγόμενα και
προερχόμενα από την Αυστρία, τη Σουηδία και την Ελβετία
με βάση τον μέσο όρο, σταθμισμένο με τις τιμές χονδρών
βοοειδών που διαπιστώθηκαν στις αντιπροσωπευτικές
αγορές αυτών των τρίτων χωρών · ότι οι συντελεστές σταθ
μίσεως και οι αντιπροσωπευτικές αγορές έχουν καθορισθεί
στα παραρτήματα του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 61 1 /77 ·

ότι ο μέσος όρος των τιμών για τον υπολογισμό της ειδικής
εισφοράς δεν λαμβάνεται υπόψη όταν το ύψος του είναι
ανώτερο κατά 1,21 ΕCU ανά 100 χγρ ζώντος βάρους από την
τιμή προσφοράς «ελεύθερο στα σύνορα» που καθορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 805/68 ■

ότι αν ο μέσος όρος των τιμών διαφέρει κατά λιγότερο από
0,60 ΕCU ανά 100 χγρ ζώντος βάρους από εκείνον που
ελήφθη υπόψη προηγουμένως για τον υπολογισμό της
εισφοράς, διατηρείται αυτός ο τελευταίος ·
ότι σε περίπτωση κατά την οποία μία ή περισσότερες από
τις τρίτες χώρες που αναφέρονται ανωτέρω λαμβάνουν
μέτρα, ιδίως για υγειονομικούς λόγους, τα οποία επηρεά
ζουν τις τιμές που καταγράφηκαν στην αγορά τους, η
Επιτροπή δύναται να λάβει υπόψη τις τελευταίες τιμές που
καταγράφηκαν πριν τεθούν σε ισχύ τα μέτρα αυτά ·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, η τιμή των χονδρών βοοειδών
στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας είναι η τιμή
που έχει καθορισθεί βάσει των τιμών οι οποίες διαπιστώθη
καν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που θα ορισθεί στην
αντιπροσωπευτική αγορά ή αγορές κάθε κράτους μέλους,
για τις διάφορες κατηγορίες χονδρών βοοειδών ή κρέατος
προερχομένου από τα ζώα αυτά, αφού ληφθεί υπόψη
αφενός το μέγεθος καθεμιάς από αυτές τις κατηγορίες και
αφετέρου το σχετικό ύψος του ζωικού κεφαλαίου βοοειδών
κάθε κράτους μέλους
(·) ΕΕ αριθ. L 77 της 25. 3. 1977, σ. 14.
Ο ΕΕ αριθ. L 109 της 30. 4. 1977, σ. 1 .

Αριθ. L 185/49

ότι οι τιμές των χονδρών βοοειδών που διαπιστώθηκαν
στην αντιπροσωπευτική αγορά ή αγορές κάθε κράτους
μέλους είναι ίσες προς τον μέσο όρο, σταθμισμένον με τους
συντελεστές σταθμίσεως, των τιμών που διαμορφώνονται
για τις ποιότητες χονδρών βοοειδών ή κρέατος των ζώων
αυτών σε αυτό το κράτος μέλος κατά τη διάρκεια περιόδου
επτά ημερών κατά ένα και το αυτό στάδιο χονδρικού εμπο
ρίου · ότι, η τιμή χονδρών βοοειδών που διαπιστώνεται
στην ή στις αντιπροσωπευτικές αγορές του Ηνωμένου Βασι
λείου διορθώνεται κατά το ποσό της πριμοδότησης που
χορηγείται στους παραγωγούς κατ' εφαρμογή του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1347/86 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 467/87 (4) · ότι οι αντι
προσωπευτικές αγορές, οι κατηγορίες και οι ποιότητες των
προϊόντων και οι συντελεστές σταθμίσεως έχουν καθορι
σθεί στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 610/77
της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 1977 περί καθορισμού των
τιμών των χονδρών βοοειδών που διαπιστώνονται στις αντι
προσωπευτικές αγορές της Κοινότητας και του πίνακα
τιμών ορισμένων άλλων βοοειδών εντός της Κοινότητας (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1616/87 (6) *
ότι για τα κράτη μέλη που έχουν περισσότερες αντιπροσω
πευτικές αγορές η τιμή κάθε κατηγορίας και ποιότητας
είναι ίση προς τον αριθμητικό μέσο των τιμών που κατα
γράφηκαν σε καθεμία από τις αγορές αυτές ότι, για τις
αντιπροσωπευτικές αγορές που διοργανώνονται περισσότε
ρες φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου των επτά ημερών,
η τιμή κάθε κατηγορίας και ποιότητας είναι ίση προς τον
αριθμητικό μέσο των τιμών που καταγράφηκαν σε κάθε
αγορά · ότι για την Ιταλία η τιμή κάθε κατηγορίας και ποιό
τητας είναι ίση προς τον μέσο όρο σταθμισμένον με τους
ειδικούς συντελεστές σταθμίσεως που καθορίζονται στο
παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 610/77 των
τιμών που καταγράφηκαν στις ζώνες πλεονάσματος και
ελλείμματος · ότι η τιμή που καταγράφηκε στη ζώνη πλεο
νάσματος είναι ίση προς τον αριθμητικό μέσο των τιμών
που καταγράφηκαν σε καθεμία από τις αγορές στο εσωτε
ρικό της ζώνης αυτής ότι για το Ηνωμένο Βασίλειο οι
μέσες τιμές σταθμίσεως των χονδρών βοοειδών, οι οποίες
διαπιστώθηκαν στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Μεγά
λης Βρετανίας αφενός και της Βορείου Ιρλανδίας αφετέρου,
καθορίζονται κατά το συντελεστή που αναφέρεται στο
προαναφερόμενο παράρτημα II ·

ότι αν οι τιμές δεν προκύπτουν από τιμές αφορολόγητου
ζώντος βάρους, οι τιμές των διαφόρων κατηγοριών και
ποιοτήτων πολλαπλασιάζονται επί συντελεστές μετατροπής
ζώντος βάρους που έχουν καθορισθεί στο παράρτημα II του
εν λόγω κανονισμού και, όσον αφορά την Ιταλία, που έχουν
προηγουμένως αυξηθεί ή μειωθεί κατά τα διορθωτικά ποσά
που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα
ότι αν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα,
ιδίως για λόγους κτηνιατρικούς ή υγειονομικής προστασίας,
τα οποία επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των τιμών που
καταγράφηκαν στις αγορές τους η Επιτροπή δύναται να μη
λάβει υπόψη τις τιμές που καταγράφηκαν στην εν λόγω
αγορά ή αγορές, ή να λάβει υπόψη τις τελευταίες τιμές που
καταγράφηκαν στην εν λόγω αγορά ή αγορές πριν τεθούν
σε ισχύ τα μέτρα αυτά ·
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

119 της 8. 5. 1986, α 40.
48 της 17. 2. 1987, σ. 1 .
77 της 25 . 3 . 1977, σ. 1 .
150 της 11 . 6. 1987, σ. 22.
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ότι ελλείψει στοιχείων οι τιμές που καταγράφηκαν στις
αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας έχουν καθορι
σθεί λαμβανομένων υπόψη ιδίως των τελευταίων γνωστών
τιμών ·

ότι, εφόσον η τιμή των χονδρών βοοειδών που έχει κατα
γραφεί στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας
διαφέρει κατά λιγότερο από 0,24 ΕCU ανά 100 χγρ ζώντος
βάρους από την τιμή που είχε ληφθεί υπόψη προηγουμένως,
διατηρείται αυτή η τελευταία ·
ότι οι εισφορές πρέπει να καθοριστούν έτσι ώστε να
τηρούνται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς
συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα ■ ότι,
επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 314/83 του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 1983 για
τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας και της Σοσιαλιστικής Ομόσπον
δης Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας ('), ο κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 287/82 του Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου
1982 περί καθορισμού του εφαρμοζόμενου καθεστώτος στις
εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Γιουγκοσλαβίας συνεπεία
της προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κοινό
τητα (2), και ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3349/81 του Συμβου
λίου της 24ης Νοεμβρίου 1981 περί προβλέψεως μειώσεως
της εισφοράς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα ορισμένων προϊόντων του τομέα του βοείου
κρέατος καταγωγής και προελεύσεως Γιουγκοσλαβίας (3) ·
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 του Συμβουλίου (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1306/87 (5), καθόρισε το καθεστώς που εφαρμόζεται
σε γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που
προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων,
καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού ή των υπερπόντιων χωρών και εδαφών ·

τροποποιούνται κατά το διάστημα μεταξύ δύο καθορισμών
σε περίπτωση τροποποιήσεως της εισφοράς βάσεως, της ειδι
κής εισφοράς βάσεως ή σε περίπτωση μεταβολής των τιμών
που διαπιστώθηκαν στις αντιπροσωπευτικές αγορές της
Κοινότητας ·

ότι για να καταστεί δυνατό να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών, 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 του
Συμβουλίου (6), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1636/87 (7) ■
— για τα άλλα νομίσματα, σε 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 συντελεστή ·
ότι από τις διατάξεις των ανωτέρω κανονισμών, και ιδίως
από τα στοιχεία και τις τιμές των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, προκύπτει ότι οι εισφορές για χονδρά βοοειδή
και βόειο κρέας εκτός του κατεψυγμένου πρέπει να καθορι
σθούν σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι οι διάφορες εμφανίσεις βοείου κρέατος έχουν καθορι
σθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 586/77 ■

Aρ9ρο 1

ότι σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 805/68 η ονοματολογία που προβλέπεται στον
παρόντα κανονισμό περιλαμβάνεται στο Κοινό Δασμο
λόγιο ·

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή ζώντων βοοειδών καθώς
και βοείου κρέατος εκτός του κατεψυγμένου καθορίζονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

ότι οι εισφορές και οι ειδικές εισφορές έχουν καθορισθεί
πριν από την 27η κάθε μήνα και ισχύουν από την πρώτη
Δευτέρα του επομένου · ότι οι εισφορές αυτές δύνανται να

• Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Ιουλίου 1987.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987.
Για την Επιτροπή
FΓ3ΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(0 ΕΕ αριθ. L 41 της 14. 2. 1983, σ. 1 .
(J) ΕΕ αριθ. L 30 της 6. 2. 1982 , σ. 1 .

(ή ΕΕ αριθ. L 339 της 26. 11 . 1981 , σ. 1
(4) ΕΕ αριθ. L 61 της 1 . 3 . 1985 , σ. 4.
(5) ΕΕ αριθ. L 124 της 13 . 5 . 1987 , σ. 5 .

(6) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
Ο ΕΕ αριθ. L 153 της 13 . 6. 1987, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή
ζώντων βοοειδών καθώς και βοείου κρέατος εκτός του κατεψυγμένου (')
(ECU/100 χγρ)

Κλάση του κοινού

δασμολογίου

Γιουγκοσλαβία (2)

Αυστρία / Σουηδία /
Ελβετία

Λοιπές τρίτες χώρες

— Ζων βάρος —

01.02 Α II (α)

50,310

42,490

114,707

— Καθαρό βάρος —

02.01 Α II α) 1
02.01 Α II α) 2
02.01 Α II α) 3
02.01 Α 11 α) 4 αα)
02.01 Α II α) 4 66)
02.06 Γ 1 α) 1
02.06 Γ I α) 2
16.02 Β III 6) 1 αα)

95,589
76,471
114,707
ι

80,731
64,584
96,877
121,097
138,518
121,097
138,518
138,518

217.943
174,354
261,532
326,914
373.944
326,914
373,944
373,944

(') Συμφωνά με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 486/85, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα καταγόμενα από κράτη της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού ή υπερπόντιες χώρες και εδάφη και εισαγόμενα σε υπερπόντια γαλ
λικά διαμερίσματα.
(2) Η εισφορά εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/80
(ΕΕ αριθ. L 170 της 3 . 7. 1980, σ. 4).
(α) Η εισφορά που εφαρμόζεται σε νεαρά άρρενα βοοειδή προοριζόμενα προς πάχυνση, ζώντος βάρους κατωτέρου ή ίσου
προς 300 χγρ, εισαγόμενα υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμ

βουλίου και τις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρμογή του, αναστέλλεται ολικώς ή μερικώς δυνάμει των διατάξεων
αυτών.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1948/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

σιτηρά και την όρυζα (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία

Έχοντας υπόψη :

από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1588/86 (8), καθόρισε, στο
άρθρο 6, τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά τον υπολογισμό της επιστροφής για τα προϊ

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. 1900/87 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 2 εδάφιο τέταρτο,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της
όρυζας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1449/86 (4), και ιδίως το άρθρο 17 παρά
γραφος 2 εδάφιο τέταρτο,

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι, κατά το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75
και το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76, η
διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των προϊ
όντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των κανονισμών
αυτών και των τιμών των προϊόντων αυτών μέσα στην
Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται από μια επιστροφή
κατά την εξαγωγή ■

ότι κατά το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2746/75
του Συμβουλίου (5) και το άρθρο 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1431 /76 του Συμβουλίου (6) περί θεσπίσεως, αντι
στοίχως για τον τομέα των σιτηρών και την όρυζα, των
γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση επιστροφών
κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους
τους, οι επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη
αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθέ
σιμων ποσοτήτων των σιτηρών, της όρυζας και των θραυ
σμάτων της, καθώς και οι τιμές τους στην αγορά της Κοινό
τητας, και αφετέρου οι τιμές των σιτηρών, της όρυζας, των
θραυσμάτων της και των προϊόντων του τομέα των σιτηρών
στη διεθνή αγορά · ότι κατά τα ίδια αυτά άρθρα έχει επίσης
σημασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών και της
όρυζας ισορροπία και κανονική εξέλιξη των τιμών και των
συναλλαγών και επιπλέον να ληφθεί υπόψη η οικονομική
πλευρά των σχεδιαζόμενων εξαγωγών και η ανάγκη για
αποφυγή διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας ·

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2744/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 σχετικά με το καθεστώς της εισα
γωγής και εξαγωγής μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα
(')
0
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

281
182
166
133
281
166

της
της
της
της
της
της

1 . 11 . 1975 ,
3 . 7 . 1987 .
25 . 6. 1976,
21 . 5. 1986,
1 . 11 . 1975,
25 . 6. 1976,

σ. 1 .
σ,
σ.
σ.
σ.

1.
1.
78.
36.

όντα αυτά ■

ότι με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2744/75, πρέπει να ληφθούν ιδίως υπόψη οι
τιμές και οι ποσότητες των προϊόντων βάσεως που λαμβά
νονται υπόψη για τον υπολογισμό του μεταβλητού στοι
χείου της εισφοράς · ότι κατά το άρθρο 8 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2744/75 και το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1077/68 της Επιτροπής (9), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2764/71 (10), πρέπει να μειωθεί,
για ορισμένα προϊόντα, το ποσό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή, κατά την επίπτωση της επιστροφής στην παρα
γωγή που παρέχεται για το προϊόν βάσεως
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση των αγορών στον τομέα των μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα οδηγεί στον
καθορισμό της επιστροφής σε ένα ποσό που αποβλέπει στην
κάλυψη της διαφοράς μεταξύ των τιμών μέσα στην Κοινό
τητα και αυτών στη διεθνή αγορά

ότι η επιστροφή υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η ποσό
τητα πρώτης ύλης που καθορίζει το μεταβλητό στοιχείο της
εισφοράς ότι για ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα, η
ποσότητα της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης είναι δυνα
τόν να ποικίλλει ανάλογα με την τελική χρήση του προϊ
όντος ότι σύμφωνα με τη χρησιμοποιούμενη διαδικασία
παρασκευής, εκτός από το αναζητούμενο κύριο προϊόν,
λαμβάνονται άλλα προϊόντα των οποίων η ποσότητα και η
αξία είναι δυνατόν να ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση και
την ποιότητα του αναζητούμενου κυρίου προϊόντος * ότι η
σώρευση των επιστροφών, που εφαρμόζονται στα διάφορα
προϊόντα που προέρχονται από την ίδια διαδικασία παρα
σκευής, και από το ίδιο προϊόν βάσεως θα μπορούσε να
καταστήσει δυνατές, σε ορισμένες περιπτώσεις τις εξαγωγές
προς τις τρίτες χώρες με τιμές κατώτερες από τις τιμές που
εφαρμόζονται στη διεθνή αγορά ■ ότι πρέπει, για ορισμένα
από τα προϊόντα αυτά, να περιορισθεί η επιστροφή με ένα
ποσό το οποίο, επιτρέποντας την πρόσβαση στη διεθνή
αγορά, θα εξασφάλιζε ταυτόχρονα την τήρηση των στόχων
για την κοινή οργάνωση των αγορών
ότι πρέπει να κλιμακωθεί η επιστροφή που παρέχεται σε

ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα σε συνάρτηση, ανάλογα
με τα προϊόντα, με την περιεκτικότητά τους σε τέφρες σε
ακατέργαστη κυτταρίνη, σε λευκώματα, σε λιπαρές ουσίες ή
σε άμυλο, η περιεκτικότητα δε αυτή είναι ειδικά αντιπροσω
πευτική για την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που ενσω
ματώνεται πράγματι στο μεταποιημένο προϊόν
0) ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 65.
(8) ΕΕ αριθ. L 139 της 24. 5. 1986, σ. 47.
(9) ΕΕ αριθ. L 181 της 27 . 7. 1968, σ. 1 .
( 10) ΕΕ αριθ. L 283 της 24. 12. 1971 , σ. 30.
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ότι για τις ρίζες μανιόκας και άλλες ρίζες και κονδύλους,
καθώς και για τα άλευρα αυτών, η οικονομική πλευρά των
εξαγωγών που θα μπορούσαν να σχεδιασθούν, αφού
ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη η φύση και η προέλευση των
προϊόντων αυτών, δεν καθιστά αναγκαίον πρός το παρόν
τον καθορισμό μιας επιστροφής κατά την εξαγωγή · ότι για
ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα σιτηρά, η
ασήμαντη συμμετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο
δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον καθορισμό μιας
επιστροφής κατά την εξαγωγή ■
ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν
αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα
προϊόντα ανάλογα με τον προορισμό τους ·
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2806/71 της Επιτροπής (')
θέσπισε τους συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με τη
χορήγηση της επιστροφής κατά την εξαγωγή για ορισμένα
μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα σιτηρά και την όρυζα ·

ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία
του καθεστώτος των επιστροφών, πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη για τον υπολογισμό αυτών :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετροπής που βασίζεται στην κεντρική τιμή,
πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντελεστή που
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του
Συμβουλίου (*), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1636/87 (3),
— για άλλα νομίσματα, η 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 μια φορά το μήνα ·
ότι είναι δυνατόν να τροποποιείται ενδιάμεσα *
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 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2727/75 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76, και υπάγονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2744/75, καθορίζονται στα ποσά
που ορίζονται στο παράρτημα.

Δεν έχει καθορισθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή στην
Πορτογαλία.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιουλίου 1987.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .

Για την Επιτροπή
FΓ3ΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(ι) ΕΕ αριθ. L 284 της 28. 12. 1971 , σ. 9.
(J) ΕΕ αριθ. L 164 της 24., 6. 1985, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 153 της 13 . 6. 1987, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1987 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται
κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
(ΕCU/τόνο)
Αριθμός της ονοματολογίας
που χρησιμοποιείται

Ποσά

Ονοματολογία απλουστευμένη

επιστροφών

11.01 Γ (I)

Άλευρον κριθής, περιεκτικότητος εις τέφρας, υπολογιζομένης επί της ξηράς ουσίας,
κατωτέρας ή ίσης του 0,9 % κατά βάρος και περιεκτικότητος εις ακατέργαστον κυτταρί
νην, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 0,9 % κατά βάρος

148,14

11.01 Γ (II)

Άλευρον κριθής, μη υπαγόμενον εις την κλάσιν 11.01 Γ (I)

100,74

11.01 Δ (I)

Άλευρον βρώμης, περιεκτικότητος εις τέφρας, υπολογιζομένης επί της ξηράς ουσίας,
κατωτέρας ή ίσης του 2,3 % κατά βάρος, περιεκτικότητος εις ακατέργαστον κυτταρίνην,
αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 1,8 % κατά βάρος περιεκτικότητος
εις υγρασίαν κατωτέρας ή ίσης του 1 1 % και του οποίου η υπεροξειδάση είναι πρακτικά

165,80

για τις επιστροφές

αδρανής
11.01 Δ (II)

Άλευρον βρώμης, μη υπαγόμενον εις την κλάσιν 11.01 Δ (I)

11.01 Ε (I)

Άλευρον αραβοσίτου, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας, αναγομένης εις ξηράν
ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 1,3 % κατά βάρος και περιεκτικότητος εις ακατέργαστον
κυτταρίνην, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 0,8 % κατά βάρος (7)

197,29

11.01 Ε (II)

Άλευρον αραβοσίτου, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας, αναγομένης εις ξηράν
ουσίαν, ανωτέρας του 1,3 % και κατωτέρας ή ίσης του 1,7 % κατά βάρος και περιεκτικό
τητος εις ακατέργαστον κυτταρίνην, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης

169,10

του 1 % κατά βάρος (7)
11.01 Ε (III)

Άλευρον αραβοσίτου, μη υπαγόμενον εις τας κλάσεις 11.01 Ε (I) και (II) (7)

11.01 Ζ

Άλευρον ορύζης

11.02 Α III (α)

Πλιγούρια και σιμιγδάλια κριθής, περιεκτικότητος εις τέφρας, υπολογιζομένης επί της
ξηράς ύλης, κατωτέρας ή ίσης του 1 % κατά βάρος και περιεκτικότητος εις ακατέργα
στον κυτταρίνην, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 0,9 % κατά βάρος

11.02 Α III (6)

Πλιγούρια και σιμιγδάλια κριθής, μη υπαγόμενα εις την κλάσιν 11.02 Α III (α)

11.02 Α ΓV (α)

Πλιγούρια και σιμιγδάλια βρώμης, περιεκτικότητος εις τέφρας υπολογιζομένης επί της
ξηράς ύλης, κατωτέρας ή ίσης του 2,3 % κατά βάρος περιεκτικότητος εις περικάρπιον
κατωτέρας ή ίσης του 0, 1 % καί περιεκτικότητος εις υγρασίαν κατωτέρας ή ίσης του
1 1 % και των οποίων η υπεροξειδάση είναι πρακτικώς αδρανής

11.02 Α IV (6)

Πλιγούρια και σιμιγδάλια κριθής, μη υπαγόμενα εις την κλάσιν 11.02 Α IV (α)

11.02 Α V (α)

Πλιγούρια και σιμιγδάλια αραβοσίτου, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας αναγομένης
εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 0,9 % κατά βάρος και περιεκτικότητος εις ακα
τέργαστον κυτταρίνην, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 0,6 % κατά
βάρος (')O

253,66

1 1.02 Α V (6)

Πλιγούρια και σιμιγδάλια αραβοσίτου, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας αναγομένης
εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 1,3 % κατά βάρος και περιεκτικότητος εις ακα

197,29

153,08

165,80

τέργαστον κυτταρίνην, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 0,8 % κατά
βάρος (>)(8)

1 1.02 Α V (γ)

Πλιγούρια και σιμιγδάλια αραβοσίτου, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας αναγομένης
εις ξηράν ουσίαν, ανωτέρας του 1,3 % κατά βάρος και κατωτέρας ή ίσης του 1,7 % κατά
βάρος και περιεκτικότητος εις ακατέργαστον κυτταρίνην, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν,
κατωτέρας ή ίσης του 1 % κατά βάρος (')(8)

11.02 Α VI

Πλιγούρια και σιμιγδάλια ορύζης

11.02 Β I α) 1 (αα)

Σπόροι κριθής, μετά μερικήν απώλειαν του περικαρπίου των (αποφλοιωμένοι), περιεκτι
κότητος εις τέφρας αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 1 % κατά βάρος
και περιεκτικότητος εις ακατέργαστον κυτταρίνην, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατω
τέρας ή ίσης του 0,9 % κατά βάρος (2)

11.02 Β I α) 1 (66)

Σπόροι κριθής, μετά μερικήν απώλειαν του περικαρπίου των (αποφλοιωμένοι), μη υπα
γόμενοι εις την κλάσιν 1 1.02 Β I α) 1 (αα) (2)

11.02 Β Ι α) 2 (αα)

Βρώμη κεκομμένη εις τα άκρα

169,10

148,14
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( ECU/τόνο)

Αριθμός της ονοματολογίας
που χρησιμοποιείται
για τις επιστροφές

11.02 Β Ι α) 2 66) ( 11 )

Ποσά

Ονοματολογία απλουστευμένη

επιστροφών

Σπόροι κριθής μετά μερικήν απώλειαν του περικαρπίου των (αποφλοιωμένοι), περιεκτι
κότητος εις τέφρας, υπολογιζομένης επί της ξηράς ύλης, κατωτέρας ή ίσης του 2,3 %
κατά βάρος, περιεκτικότητος εις περικάρπιον κατωτέρας ή ίσης του 0,5 %, περιεκτικότη
τος εις υγρασίαν κατωτέρας ή ίσης του 1 1 % και των οποίων η υπεροξειδάση είναι πρα

147,38

κτικά αδρανής (2)
11.02 Β I α) 2 66) (22)

Σπόροι βρώμης μετά μερικήν απώλειαν του περικαρπίου των (αποφλοιωμένοι), μη υπα
γόμενοι εις την κλάσιν 1 1.02 Β I α) 2 66) (1 1 ) (2)

11.02 Β I 6) 1 (αα)

Σπόροι κριθής μετά μερικήν απώλειαν του περικαρπίου των έστω και τεμαχισμένοι ή
τεθραυσμένοι, περιεκτικότητος εις τέφρας αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή
ίσης του 1 % κατά βάρος και περιεκτικότητος εις ακατέργαστον κυτταρίνην, αναγομέ
νης εις ξηράν ουσίαν κατωτέρας ή ίσης του 0,9 % κατά βάρος (αποκαλούμενοι Grütze ή

148,14

Grutten) (2)

11.02 Β I 6)1(66)

Σπόροι κριθής μετά μερικήν απώλειαν του περικαρπίου των, έστω και τεμαχισμένοι ή
τεθραυσμένοι, μη υπαγόμενοι εις την κλάσιν 11.02 Β I 6) 1 (αα) (αποκαλούμενοι Grütze
ή Grutten) (2)

11.02 Β 1 6) 2 (αα)

Σπόροι βρώμης, μετά μερικήν απώλειαν του περικαρπίου των, έστω και τεμαχισμένοι ή
τεθραυσμένοι, περιεκτικότητος εις τέφρας, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή
ίσης του 2,3 % κατά βάρος περιεκτικότητος εις περικάρπιον κατωτέρας ή ίσης του 0,1 %,
περιεκτικότητος εις υγρασίαν κατωτέρας ή ίσης του 1 1 % και των οποίων η υπεροξειδά

156,59

ση είναι πρακτικα αδρανης (αποκαλούμενοι Grütze η Grutten) (2)

11.02 Β 16) 2 (66)

Σπόροι βρώμης, μετά μερικήν απώλειαν του περικαρπίου των, έστω και τεμαχισμένοι ή
τεθραυσμένοι, μη υπαγόμενοι εις την κλάσιν 11.02 Β 1 6) 2 (αα) (αποκαλούμενοι Grütze
η Grutten) 0

11.02 Β II α) ( 1 )

Σπόροι σίτου, μετά μερικήν απώλειαν του περικαρπίου των (αποφλοιωμένοι), μη τεμα

χισμένοι ή τεθραυσμένοι (2)
1 1.02 Β II γ) ( 1 )

Σπόροι αραβοσίτου, μετά μερικήν απώλειαν του περικαρπίου των, έστω και τεμαχισμέ
νοι ή τεθραυσμένοι, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν,
κατωτέρας ή ίσης του 0,9 % κατά βάρος και περιεκτικότητος εις ακατέργαστον κυτταρί

211,38

Σπόροι αραβοσίτου, μετά μερικήν απώλειαν του περικαρπίου των, έστω και τεμαχισμέ
νοι ή τεθραυσμένοι, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν,
κατωτέρας ή ίσης του 1,3 % κατά βάρος και περιεκτικότητος εις ακατέργαστον κατταρί

162,06

Σπόροι κριθής μεθ' ολοσχερή σχεδόν απώλειαν του περικαρπίου των και στρογγύλευσιν
αυτών κατά τα δύο άκρα, περιεκτικότητος εις τέφρας, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν,
κατωτέρας ή ίσης του 1 % κατά βάρος (άνευ τάλκου) — 1η κατηγορία (*)
Σπόροι κριθής μεθ' ολοσχερή σχεδόν απώλειαν του περικαρπίου των και στρογγύλευσιν
αυτών κατά τα δύο άκρα, περιεκτικότητος εις τέφρας αναγομένης εις ξηράν ουσίαν,
κατωτέρας ή ίσης του 1 % κατά βάρος (άνευ τάλκου) — 2α κατηγορία (3)
Σπόροι βρώμης μεθ' ολοσχερή σχεδόν απώλειαν του περικαρπίου των και στρογγύλευ

197,52

νην, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 0,6 % κατά βάοος (αποκαλού
μενοι Grütze ή Grutten) (2) (8)

11.02 Β II γ) (2)

νην, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 0,8 % κατά βάρος (αποκαλούμενοι Grütze η Grutten) m8)

11.02 Γ III (α)

11.02 Γ III (6)

11.02 Γ IV

158,02

σιν αυτών κατά τα δύο άκρα (3)
11.02 ΔΙ

Σπόροι σίτου μόνον τεθραυσμένοι

11.02 Δ II

Σπόροι σικάλεως μόνον τεθραυσμένοι

11.02 Ε 1 6) 1 (αα)

Νιφάδες κριθής περιεκτικότητος εις τέφρας αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή
ίσης του 1 % κατά βάρος και περιεκτικότητος εις ακατέργαστον κυτταρίνην, αναγομέ
νης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 0,9 % κατά βάρος
Νιφάδες κριθής μη υπαγόμενες εις την κλάσιν 11.02 Ε 1 6) 1 (αα)

148,14

184,22

11.02 Ε 16) 2 (γγ)

Νιφάδες βρώμης, περιεκτικότητος εις τέφρας, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας
ή ίσης του 2,3 % κατά βάρος, περιεκτικότητος εις περικάρπιον κατωτέρας ή ίσης του
0,1 %, περιεκτικότητος εις υγρασίαν κατωτέρας ή ίσης του 12 % και των οποίων η υπερο
ξειδάση είναι πρακτικά αδρανής
Νιφάδες βρώμης, περιεκτικότητος εις τέφρας αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας
ή ίσης του 2,3 % κατά βάρος, περιεκτικότητος εις περικάρπιον ανωτέρας του 0,1 % και
κατωτέρας του 1,5 %, περιεκτικότητος εις υγρασίαν κατωτέρας ή ίσης του 12 % και των
οποίων η υπεροξειδάση είναι πρακτικά αδρανής
Νιφάδες βρώμης μη υπαγόμενες εις τας κλάσεις 1 1.02 Ε I 6) 2 (αα) και 1 1.02 Ε 1 6) 2 (66)

11.02 Ε II α)

Νιφάδες σίτου

110,20

Νιφάδες αραβοσίτου, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας, αναγομένης εις ξηράν
ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 0,9 % κατά βάρος και περιεκτικότητος εις ακατέργαστον
κυτταρίνην, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν κατωτέρας ή ίσης του 0,7 % κατά βάρος

225,47

11.02 Ε 16) 1(66)
1 1 .02 Ε 1 6) 2 (αα)

11.02 Ε 16) 2 (66)

ex 1 1.02 Ε II γ) ( 1 )

100,00
95,00

147,38

I-
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( ECU/τόνο)

Αριθμός της ονοματολογίας
που χρησιμοποιείται
για τις επιστροφές

ex 11.02 Ε II γ) (2)

ex 11.02 Ε II γ) (3)

Ποσά

Ονοματολογία απλουστευμένη

επιστροφών

Νιφάδες αραβοσίτου, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας, αναγομένης εις ςηράν
ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 1,3 % κατά βάρος και περιεκτικότητος εις ακατέργαστον
κυτταρίνην, αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του 0,8 % κατά βάρος
Νιφάδες αραβοσίτου, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας, αναγομένης εις ξηράν
ουσίαν, ανωτέρας του 1,3 % και κατωτέρας ή ίσης του 1,7 % κατά βάρος και περιεκτικό
τητος εις ακατέργαστον κυτταρίνην αναγομένης εις ξηράν ουσίαν, κατωτέρας ή ίσης του

183,20

1 % κατά βάρος
11.02 Ε II 5)1

Νιφάδες ορύζης

11.02 Ζ III

Κύλινδροι, σφαιρίδια κλπ. κριθής

11.02 Ζ IV

Κύλινδροι, σφαιρίδια κλπ. βρώμης

11.02 Ζ V

Κύλινδροι, σφαιρίδια κλπ. αραβοσίτου

11.02 Η I

Φύτρα σπερμάτων σίτου, έστω εις άλευρον

27,01

11.02 Η II

Φύτρα σπερμάτων δημητριακών, εκτός σίτου, έστω εις άλευρον

35,23

11.07 Α Ι α)

Βύνη σίτου, μη πεφρυγμένη, παρουσιαζομένη υπό μορφήν αλεύρου

11.07 Α II α)

192,31

Βύνη εκτός σίτου, μη πεφρυγμένη, παρουσιαζομένη υπό μορφήν αλεύρου

175,79

11.08 ΑΙ

Άμυλον αραβοσίτου (5)

209,47

11.08 Α II

'Αμυλον ορύζης (5)

294,29

11.08 Α III

Άμυλον σίτου (5)

188,08

11.08 Α IV

Άμυλον γεωμήλων (6)

209,47

11.08 Α V

Άμυλον δημητριακών εκτός αραβοσίτου, ορύζης και σίτου και άμυλον εκτός αμύλου
γεωμήλων (5)

11.09 Α

Γλουτίνη σίτου εν ξηρά καταστάσει, περιεκτικότητος εις πρωτεΐνας, αναγομένης εις
ξηράν ουσίαν, ίσης ή ανωτέρας του 82 % κατά βάρος (Ν χ 6,25)

252,04

17.02 Β II α)

Γλυκόζη και δεξτρίνη-μαλτόζη, εκτός της γλυκόζης που περιέχει εις ξηράν κατάστασιν
99 % κατά βάρος ή περισσότερο καθαρού προϊόντος, υπό μορφή λευκής κρυσταλλικής
κόνεως, συσσωματωμένης ή μη (4)

273,62

17.02 Β II 6)

Γλυκόζη και σιρόπιον γλυκόζης · δεξτρίνη-μαλτόζη και σιρόπιο δεξτρίνης-μαλτόζης που
περιέχουν, εις ξηράν κατάστασιν, ολιγώτερον του 99 %, κατά βάρος καθαρού προϊόντος,
γλυκόζη υπό μορφή διαφορετική της λευκής κρυσταλλικής κόνεως, συσσωματωμένης ή
μη (4)

209,47

17.02 Ζ II α)

Σάκχαρα κεκαυμένα, εκτός αυτών που περιέχουν 50 % ή περισσότερο κατά βάρος σακ
χαρόζη εις ξηράν κατάστασιν, υπό μορφή κόνεως, συσσωματωμένης ή μη

286,71

17.02 Ζ II 6)

Σάκχαρα κεκαυμένα, εκτός αυτών που περιέχουν 50 % ή περισσότερο κατά βάρος σακ
χαρόζη εις ξηράν κατάστασιν, υπό μορφή διαφορετική της κόνεως

199,00

21.07 Ζ II

Σιρόπια γλυκόζης και δεξτρίνης-μαλτόζης αρωματισμένα ή μετά προσθήκης χρωστικών

209,47

ουσιών

23.02 Α I α)

Πίτυρα εν γένει και έτερα υπολείμματα του κοσκινίσματος, της αλέσεως ή ετέρων
κατεργασιών των σπόρων αραβοσίτου ή ορύζης, των οποίων η περιεκτικότης εις άμυλον

27,82

είναι κατωτέρα ή ίση του 35 % κατά βάρος
23.02 Α I β) 2

Πίτυρα εν γένει και έτερα υπολείμματα του κοσκινίσματος της αλέσεως ή ετέρων
κατεργασιών των σπόρων αραβοσίτου ή ορύζης, των οποίων η περιεκτικότης εις άμυλον
είναι, κατά βάρος, ανωτέρα του 35 % και τα οποία δεν έχουν υποστεί μεταποίησιν ή
έχουν υποστεί μεταποίησιν και των οποίων η περιεκτικότης εις άμυλον είναι, κατά

27,82

βάρος, ανωτέρα του 45 %
23.02 Α II α)

Πίτυρα εν γένει και έτερα υπολείμματα του κοσκινίσματος, της αλέσεως ή ετέρων
κατεργασιών των σπόρων δημητριακών εκτός αραβοσίτου ή ορύζης, των οποίων η
περιεκτικότης εις άμυλον είναι κατωτέρα ή ίση του 28 % κατά βάρος και των οποίων η
αναλογία του προϊόντος του διερχομένου διά κοσκίνου έχοντος άνοιγμα βρόχων 0,2
χιλιοστών δεν υπερβαίνει το 10 % κατά βάρος ή, εις αντίθετον περίπτωσιν, των οποίων
το διελθόν διά του κοσκίνου προϊόν έχει περιεκτικότητα εις τέφρας υπολογιζομένη επί
της ξηράς ουσίας, ίση ή ανωτέρα του 1,5 % κατά βάρος

27,82

23.02 Α II β)

Πίτυρα εν γένει και έτερα υπολείμματα του κοσκινίσματος, της αλέσεως ή ετέρων
κατεργασιών των σπόρων δημητριακών μη υπαγόμενα εις την κλάσιν 23.02 Α II α)

27,82

23.03 Α I

Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του αραβοσίτου (εξαιρέσει του συμπεπυκνωμένου εσκλη
ρυμμένου ύδατος), περιεκτικότητος εις πρωτεΐνας, υπολογιζομένης επί της ξηράς ουσίας,
ίσης ή ανωτέρας του 63 % κατά βάρος (Ν χ 6,25)

104,74
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(') Λαμβάνουν επιστροφή κατά την εξαγωγή τα πλιγούρια και σιμιγδάλια αραβοσίτου :
— που έχουν ποσοστό κατώτερο ή ίσο του 30 % του προϊόντος του διερχομένου διά κοσκινού, έχοντος άνοιγμα βρόχων 315 microns,
— που έχουν ποσοστό κατώτερο ή ίσο του 5 % του προϊόντος του διερχομένου διά κοσκινού, έχοντος άνοιγμα βρόχων microns.

(2) Οι σπόροι μετά μερικήν απώλειαν του περικαρπίου των είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 821 /68 (ΕΕ αριθ. L 149 της 29.
6. 1968, σ. 46).

(3) Οι σπόροι μεθ' ολοσχερή σχεδόν απώλειαν του περικαρπίου των και στρογγύλευσιν αυτών κατά τα δύο άκρα είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 821 /68 (ΕΕ αρι8. L 149 της 29. 6. 1968, σ. 46).

(4) Το προϊόν που υπάγεται στη διάκριση 17.02 Β I του κοινού δασμολογίου λαμβάνει, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75, την ίδια επιστροφή κατά την εξα
γωγή με αυτό που υπάγεται στη διάκριση 17.02 Β II .

(5) Λαμβάνουν επιστροφή κατά την εξαγωγή τα προϊόντα που υπάγονται σ' αυτή τη δασμολογική διάκριση, τα οποία έχουν περιεκτικότητα σε άμυλο ίση ή ανώτερη του
85 % κατά βάρος.

(*) Λαμβάνουν επιστροφή κατά την εξαγωγή τα προϊόντα που υπάγονται σ' αυτή τη δασμολογική διάκριση, τα οποία έχουν περιεκτικότητα σε άμυλο ίση ή ανώτερη του
78 % κατά βάρος.

(') Η αναλυτική μέθοδος που πρέπει να ακολουθηθεί για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες περιγράφεται στο παράρτημα I (μέθοδος Α) της οδη
γίας 84/4/EOK της Επιτροπής. (ΕΕ αριθ. L 15 της 18 . 1 . 1984, σ. 28).

(8) Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητητας σε λιπαρές ουσίες είναι η ακόλουθη :
— το δείγμα πρέπει να τριφτεί σε τρόπο ώστε το 90 % αυτού (ή περισσότερο) να μπορεί να περάσει από ένα κόσκινο που έχει άνοιγμα βρόχων 500 microns και 100 %
να μπορεί να περάσει από ένα κόσκινο που ί χει άνοιγμα βρόχων 1 000 microns,

— η αναλυτική μέθοδος που πρέπει εν συνεχεία νο . ακολουθηθεί είναι εκείνη που περιγράφεται στο παράρτημα I (μέθοδος Α) της οδηγίας 84/4/EOK της Επιτροπής
(ΕΕ αριθ. L 15 της 18. 1 . 1984, σ. 28).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1949/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

με τον οποίο αποφασίζεται, στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, το
ύψος των εξισωτικών ποσών προσχώρησης στις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία που
εφαρμόζονται κατά τη γαλακτοκομική περίοδο 1987/88

Έχοντας υπόψη :

προσέγγιση και να εκλείψει εντελώς κατά την έβδομη
προσέγγιση · ότι πρέπει να καθορισθούν τα εξισωτικά ποσά
προσχώρησης που εφαρμόζονται από την έναρξη της νέας

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

γαλακτοκομικής περιόδου 1987/88 ·

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 466/86 του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1986 ο οποίος καθορίζει τους γενικούς κανό
νες που διέπουν το καθεστώς των εξισωτικών ποσών
προσχώρησης στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτο
κομικών προϊόντων λόγω της προσχώρησης της Ισπανίας ('),
και ιδίως το άρθρο 6,

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

Άρθρο 1

Εκτιμώντας :
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 585 /86 της Επιτροπής (2) έχει
ορίσει το ύψος των εξισωτικών ποσών προσχώρησης στις
εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία για το γάλα και τα
γαλακτοκομικά προϊόντα, που εφαρμόζονται από την 7η
Μαΐου 1986 ■

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 1 της πράξης
προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, η διαφορά
μεταξύ των τιμών που ισχύουν στην Ισπανία την 1η
Μαρτίου 1986 και των αντίστοιχων τιμών που υπολογίζον
ται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στην κοινή
οργάνωση αγοράς με βάση την εγγυημένη τιμή του γάλα
κτος στην Ισπανία κατά τη διάρκεια της αντιπροσωπευτικής
περιόδου μειώνεται προοδευτικά με τρόπο ώστε να ισούται
προς το ήμισυ της αρχικής διαφοράς κατά την τέταρτη

Τα εξισωτικά ποσά προσχώρησης που πρέπει να εφαρμόζον
ται κατά τη διάρκεια της γαλακτοκομικής περιόδου 1987/88
στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας, με τη
σύνθεση που είχε στις 31 Δεκεμβρίου 1985, και της Ισπανίας
και μεταξύ της Ισπανίας και των τρίτων χωρών, για το γάλα
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που αναφέρονται στο
παράρτημα, ορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Άρθρο 2

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

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1987.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .
Για την Επιτροπή
FΓSΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 53 της 1 . 3 . 1986, σ. 23 .
(2) ΕΕ αριθ. L 120 της 8. 5 . 1986, σ. 37 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εξισωτικά ποσά προσχώρησης που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία
(Ποσό εισπραττόμενο κατά την εισαγωγή και χορηγούμενο κατά την εξαγωγή από την Ισπανία, εκτός άλλης
ένδειξης)
Κλάση
του κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

δασμολογίου
ex 04.01

Εξισωτικό ποσό
σε ECU/ 100 ^
καθαρού βάρους
(εκτός άλλης ένδειξης)

Γάλα ή κρέμα γάλακτος, νωπά μη συμπυκνωμένα ούτε ζαχαρούχα
(εξαιρέσει του αιγείου ή προβείου γάλακτος ή κρέμας γάλακτος):
Α. Περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών κατώτερης ή ίσης του
6% :

I. Γιαουρτι, κεφίρ, πηγμένο γάλα, ορός γάλακτος, βουτυρόγαλα
και άλλα γάλατα που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν κατα
στεί όξινα :
— Ορός γάλακτος
— Άλλα, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών :
— Κατώτερης ή ίσης του 0,6 %
— Ανώτερης του 0,6 %
II . Άλλα
Β . Άλλα
04.02

1,51

(')
Ο
C)

Γάλα ή κρέμα γάλακτος, διατηρημένα, συμπυκνωμένα ή ζαχαρούχα :
Α. Χωρίς προσθήκη ζάχαρης :
I. Ορός γάλακτος

II. Γάλα ή κρέμα γάλακτος, σε σκόνη ή κόκκους, περιεκτικότη
τας σε βάρος λιπαρών ουσιών :

— Κατώτερης ή ίσης του 1,5 %, προοριζόμενα για τη διατρο
φή του UνSρώπου (2)
— Ανώτερης του 1,5% και κατώτερης ή ίσης του 29 %
— Ανώτερης του 29 % και κατώτερης ή ίσης του 45 %
— Ανώτερης του 45 %

57,92
52,20
48,50
39,76

III. Γάλα και κρέμα γάλακτος, εκτός εκείνων σε σκόνη ή κόκ
κους, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών :
— Κατώτερης ή ίσης του 1 1 %
— Ανώτερης του 1 1 %

20,37

(3)

Β. Με προσθήκη ζάχαρης :

I. Γάλα και κρέμα γάλακτος, σε σκόνη ή κόκκους :
α) Γάλατα ειδικά, με την ονομασία "για βρέφη", σε δοχεία
κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου 500 § ή λιγότε
ρο και περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών ανώτε
ρης του 10 % και κατώτερης ή ίσης του 27%

0,5220 / κε (4)

β) Άλλα, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών :

— Κατώτερης ή ίσης του 1,5 %, προοριζόμενα για τη δια
τροφή του ανθρώπου (2)
— Ανώτερης του 1,5% και κατώτερης ή ίσης του 29 %
— Ανώτερης του 29 % και κατώτερης ή ίσης του 45 %
— Ανώτερης του 45 %

0,5792 / 1C£ (4)
0,5220
(<)
0,4850 /!$ («)
0,3976 / 1» (4)

II. Γάλα και κρέμα γάλακτος, εκτός από εκείνα σε σκόνη ή κόκ
κους. περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών :
— Κατώτερης ή ίσης του 9,5 %
— Ανώτερης του 9,5 %

15,45 (5)
(6)
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Αριθ. L 185/60

Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

δασμολογίου
04.03

Εξισωτικό ποσό
σε ECU/ 100 1$
καθαρού βάρους
(εκτός άλλης ένδειξης)

Βουτυρο :

Περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών :
— Κατώτερης του 80 %

0,3707 Q

— Ίσης ή ανώτερης του 80 % και κατώτερης του 82 %
— Ανώτερης του 82 % και κατώτερης ή ίσης του 84 %

29,66
30,40
0,3707 Ο

— Ανώτερης του 84%
04.04

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί :

Α. Emmental, gruyère, sbrinz, bergkase, appenzell, vachenn
fribourgeois, vacherin mont d'or και tête de moine, άλλα από τα
τριμμένα ή σε σκόνη

Β. Τυριά τύπου £ΐ3ΠS με χορταρικά (με την ονομασία "SCΐΐ3ΐ>ger"
παρασκευασμένα με δάση το αποκορυφωμένο γάλα και
με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών

35,13

22,00

ex Γ. Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα, άλλα από
τα τριμμένα ή σε σκόνη :
— Roquefort
— Άλλα (εκτός από εκείνα που κατασκευάζονται αποκλει
στικά από πρόβειο ή αίγειο γάλα)

17,37

Δ. Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη :
— Για την παρασκευή των οποίων δεν υπεισέρχονται άλλα
τυριά από το emmental , την gruyère, και το 3ρρεηζε11 και
ενδεχομένως ως πρόσθετο, το glaris με χορταρικά (με την
ονομασία "Schabziger"), που συσκευάζονται για τη λιανική
πώληση και έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες κατά
βάρος ξηρής ύλης κατώτερη ή ίση του 56 %

35,13

— Άλλα

63,59

Ε . Άλλα :

I. Άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη, περιεκτικότητας σε
βάρος λιπαρών ουσιών κατώτερης ή ίσης του 40 % και
περιεκτικότητας σε βάρος νερού στη μη λιπαρή ύλη :
ex α) Κατώτερης ή ίσης του 47 % :
— Parmiggiano reggiano, peccorino romano, peccorino
sardo και grana padano
— Άλλα (εκτός από εκείνα που κατασκευάζονται
αποκλειστικά από πρόβειο ή αίγειο γάλα)

46,00

β) Ανώτερης του 47 % και κατώτερης ή ίσης του 72 % :
1 . Τύπου cheddar

63,59

ex 2. Άλλά (εκτός από τα τυριά που κατασκευάζο
νται αποκλειστικά από πρόβειο ή αίγειο
γάλα)

40,85

γ) Ανώτερης του 72 % (εκτός από τα τυριά που κατα
σκευάζονται αποκλειστικά από πρόβειο ή αίγειο
γάλα)

35,00

II . Άλλα :

17.02

α) Τριμμένα ή σε σκόνη

46,00

β) Άλλα (εκτός από τα τυριά που κατασκευάζονται απο
κλειστικά από πρόβειο ή αίγειο γάλα)

38,00

Α . Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης ('):

II , Άλλα (εκτός από αυτά που περιέχουν κατά βάρος σε ξηρά
κατάσταση 99% ή περισσότερο καθαρό προϊόν)

12,15
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Εξισωτικό ποσό

Κλάση
Περιγραφή εμπορευμάτων

του κοινού

δασμολογίου
21.07

Αριθ. L 185/61

σε ECU/ 100

καθαρού βάρους
(εκτός άλλης ένδειξης)

Ζ. Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με την προσθήκη χρωστι
κών ουσιών :

I. Λακτόζης
23.07

12,15

Παρασκευάσματα κτηνοτροφικά με προσθήκη μελάσας ή ζαχάρων.
Άλλα παρασκευάσματα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται
για τη διατροφή των ζώων :

ex Β. Άλλα, περιέχοντα, μόνα τους ή μαζί, έστω και αναμειγμένα με
άλλα προϊόντα, κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκό
ζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης, που υπάγονται
στις διακρίσεις 17.02 Β και 21.07 Ζ II, και προϊόντα γαλακτο
κομίας :

I. Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη ή σιρόπι γλυ
κόζης, ή μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης :
α) Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν
τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο
του 10 % :

3 . Περικεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά
προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % και κατώτερης
του 75 %

4. Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά
προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75%

β) Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους
ανώτερης του 10 % και κατώτερης ή ίσης του 30 % :
3 . Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά
προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %

-(«)

γ) Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους
ανώτερης του 30 % :

3 . Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά
προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %

II. Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή
σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξ
τρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα

-(»)

—
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Αριθ. L 185/62

Σημειώσεις

(>) Το εξισωτικό ποσό ανά 100 1<£ καθαρού βάρους των προϊόντων αυτών είναι ίσο με το άθροισμα των κάτωθι
στοιχείων :

— ενός ποσού που αντιστοιχεί στην επί τοις% ποσότητα λιπαρών γάλατος, ποσότητα η οποία περιέχεται σε
100
καθαρού βάρους του προϊόντος, πολλαπλασιασμένου επί 0,0429 ΕCU, και
— ενός ποσού που αντιστοιχεί στην ποσότητα σε 1ί§ του μη λιπαρού μέρους, το οποίο περιέχεται σε 100
καθαρού βάρους του προϊόντος πολλαπλασιασμένου επί 0,015108 ΕCU.

(2) Προϊόντα προοριζόμενα για τη διατροφή του ανθρώπου θεωρούνται τα μη μετουσιωμένα προϊόντα σύμφωνα
με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1725/79 ή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3714/84 ή εκείνα που
εισάγονται στην Ισπανία υπό το καθεστώς του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1624/76.

(3) Το εξισωτικό ποσό ανά 100 1C§ καθαρού βάρους των προϊόντων αυτών είναι ίσο με το άθροισμα των κάτωθι
στοιχείων :

— ενός ποσού που αντιστοιχεί στην ποσότητα λιπαρών γάλακτος εκφρασμένη σε % η οποία περιέχεται σε 100
1<:£ καθαρού βάρους του προϊόντος, πολλαπλασιασμένου επί 0,0429 ΕCU,
— ενός ποσού που αντιστοιχεί στην ποσότητα του ξηρού μη λιπαρού τμήματος σε 1ί£ η οποία περιέχεται σε
100 1ί£ καθαρού βάρους του προϊόντος, πολλαπλασιασμένου επί 0,166188 ΕCU.
(4) Το εξισωτικό ποσό ανά 100 1ί§ καθαρού βάρους των προϊόντων αυτών είναι ίσο με το άθροισμα :

— του σημειούμενου σε ^ ποσού πολλαπλασιασμένου επί το βάρος του γάλατος και της κρέμας γάλατος που
περιέχεται σε 100 1C£ του τελικού προϊόντος, και
— ενός πρόσθετου ποσού για κάθε ποσοστιαία μονάδα συνιστώσα την περιεκτικότητα 100 kg καθαρού βάρους
του προϊόντος σε ζαχαρόζη, ίσου με το εξισωτικό ποσό που εφαρμόζεται σε 1 ^ λευκής ζάχαρης.
(5) Το εξισωτικό ποσό ανά 100

καθαρού βάρους των προϊόντων αυτών είναι ίσο με το άθροισμα :

— του σημειούμενου ποσού, και

— ενός πρόσθετου ποσού για κάθε ποσοστιαία μονάδα συνιστώσα την περιεκτικότητα 100 ^ του προϊόντος
σε ζαχαρόζη, ίσου με το εξισωτικό ποσό που εφαρμόζεται σε 1 ^ λευκής ζάχαρης.
(6) Το εξισωτικό ποσό ανά 100
θων στοιχείων :

καθαρού βάρους των προϊόντων αυτών είναι ίσο με το άθροισμα των ακόλου

— ενός ποσού που αντιστοιχεί στην ποσότητα λιπαρών ουσιών γάλατος εκφρασμένη σε %, η οποία περιέχεται
σε 100 1ί£ καθαρού βάρους του προϊόντος, πολλαπλασιασμένου επί 0,0429 ΕCU, και
— ενός ποσού που αντιστοιχεί στην ποσότητα του ξηρού μη λιπαρού τμήματος του γάλατος σε χιλιόγραμμα η
οποία περιέχεται σε 100 1^ καθαρού βάρους του προϊόντος πολλαπλασιασμένου επί 0,166188 ΕCU, και
— ενός πρόσθετου ποσού για κάθε ποσοστιαία μονάδα συνιστώσα την περιεκτικότητα σε 100
καθαρού
βάρους του προϊόντος σε ζαχαρόζη, ίσο με το εξισωτικό ποσό που εφαρμόζεται σε 1 1C£ λευκής ζάχαρης.

(7) Το εξισωτικό ποσό για 100 1ί£ καθαρού βάρους των προϊόντων αυτών είναι ίσο με το σημειούμενο ποσό πολλα
πλασιασμένο επί το βάρος των λιπαρών ουσιών που περιέχεται σε 100 1ί§ του τελικού προϊόντος.
(8) Το εξισωτικό ποσό για 100 1ς£ καθαρού βάρους των προϊόντων αυτών είναι ίσο :
— όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση 23.07 Β I β) 3 του κοινού δασμολογίου, με το εξισω
τικό ποσό προσχώρησης για 100 1ί£ αραβοσίτου πολλαπλασιασμένο με το συντελ£στή 0,16,
— όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση 23.07 Β I γ) 3 του κοινού δασμολογίου, με το εξισω
τικό ποσό προσχώρησης για 100 1ί£ αραβοσίτου πολλαπλασιασμένο με το συντελεστή 0,50.
Σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 504/86 (ΕΕ αριθ. L 54 της 1 . 3 . 1986, σ. 54) το εξισωτι
κό ποσό προσχώρησης για τα προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση 17.2 Α I είναι τα ίδια με αυτά που υπά
γονται στη διάκριση 17.02 Α II.

Τα ποσά αυτά χορηγούνται από το κράτος μέλος εξαγωγής κατά την εξαγωγή προς την Ισπανία ή εισπράττο
νται από το κράτος μέλος εισαγωγής κατά την εισαγωγή με προέλευση την Ισπανία.
Σημείωμα:
Όσον αφορά το αίγειο και πρόβειο γάλα και την κρέμα γάλατος, καθώς και τα τυριά που κατασκευάζονται απο
κλειστικά από τα προϊόντα αυτά :
— ο αναλυτικός έλεγχος πραγματοποιείται με ανοσιοχημικές ή/και ηλεκτροφορητικές μεθόδους, συμπληρούμενες,
ενδεχομένως, με υγρή χρωματογραφία (ΗΡLC),
— ο ενδιαφερόμενος, κατά την περάτωση των τελωνειακών διατυπώσεων, υποχρεούται να σημειώσει στην προ
βλεπόμενη για τον σκοπό αυτό δήλωση ότι το εν λόγω γάλα ή κρέμα γάλακτος είναι προϊόν που προέρχεται
μόνο από αίγες ή από προβατίνες, και ότι το εν λόγω τυρί αντίστοιχα έχει κατασκευαστεί από πρόβειο ή
αίγειο γάλα .»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1950/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

για καθορισμό των επιστροφών στην παραγωγή στους τομείς των σιτηρών και του ρυζιού
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 της αγοράς
στον τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1900/87 (2),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1009/86 του Συμβουλίου της
25ης Μαρτίου 1986 για τον καθορισμό των γενικών κανό
νων που εφαρμόζονται στις επιστροφές στην παραγωγή
στους τομείς των σιτηρών και του ρυζιού (3), και ιδίως το
άρθρο 6,
Εκτιμώντας :
ότι το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/86 της
Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 1986 που καθορίζει τις λεπτομέ
ρειες ελέγχου και πληρωμής των επιστροφών στην παρα
γωγή στους τομείς των σιτηρών και του ρυζιού (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1806/87 (5), προβλέπει ότι η επιστροφή στην παραγωγή
καθορίζεται ανά τρίμηνο, χρησιμοποιώντας τη διαφορά
μεταξύ της τιμής παρεμβάσεως του αραβοσίτου, που ισχύει
κατά τον πρώτο μήνα της σχετικής περιόδου και της τιμής
cif που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της εισφοράς
κατά την εισαγωγή του αραβοσίτου, πολλαπλασιαζόμενης
με το συντελεστή 1,6 · ότι το εν λόγω άρθρο προβλέπει ότι η
επιστροφή που υπολογίζεται με τον τρόπο αυτό μπορεί να
τροποποιηθεί εάν οι τιμές του αραβοσίτου και του σίτου
μεταβάλλονται κατά τρόπο σημαντικό ·
ότι οι επιστροφές στην παραγωγή που καθορίζονται από
τον παρόντα κανονισμό πρέπει να προσαρμοσθούν με τους
συντελεστές που αναφέρονται στο παράρτημα του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/86, προκειμένου να καθοριστεί το
ακριβές ποσό που πρέπει να πληρωθεί ·

ότι είναι απαραίτητο, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής
περιόδου που αναφέρεται στον τίτλο II του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1009/86, να καθοριστούν οι επιστροφές στην

παραγωγή ξεχωριστά για το άμυλο αραβοσίτου και το
άμυλο πατατών, το άμυλο σίτου και το άμυλο ρυζιού · ότι
το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/86 προβλέ
πει ότι η επιστροφή που θα πληρωθεί εάν δεν προσκομισθεί
απόδειξη ως προς την καταγωγή του αμύλου αντιστοιχεί με
εκείνη που καθορίζεται για το άμυλο σίτου, προσαρμο
σμένη, κατά περίπτωση, με τους συντελεστές που αναφέρο
νται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/86 ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι επιστροφές στην παραγωγή που πρέπει να πληρωθούν
στους τομείς των σιτηρών και του ρυζιού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1009/86 και οι
οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Τροπο
ποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/86, καθορίζονται
ως εξής :
ECU/τόνο

ΐ) για το άμυλο αραβοσίτου και τα παράγωγα
προϊόντα αμύλου αραβοσίτου :
Π) για το άμυλο ρυζιού και τα παράγωγα
προϊόντα αμύλου ρυζιού :
iii) για το άμυλο σίτου και τα παράγωγα προϊ
όντα αμύλου σίτου :
iv) για το άμυλο πατάτας και τα παράγωγα
προϊόντα αμύλου πατάτας :

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1987.

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
182 της 3. 7. 1987.
94 της 9. 4. 1986, σ. 6.
189 της 11 . 7. 1986, σ. 12.
170 της 30. 6. 1987, σ. 19.

153,44
159,84

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

κράτος μέλος.

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

156,64

Άρθρο 2

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

(·)
Ο
Ο
(4)
(5)

159,84
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Αριθ. L 185/64

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1951/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή κερασιών καταγωγής Ουγγαρίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1351 /86 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 2 εδάφιο δεύτερο,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1035/72 προβλέπει ότι, αν η τιμή εισόδου ενός εισαγόμενου
προϊόντος, προελεύσεως τρίτης χώρας, παραμένει επί δύο
συνεχείς ημέρες αγοράς σε επίπεδο το οποίο είναι κατώτερο
κατά τουλάχιστον 0,6 ΕCU του επιπέδου της τιμής
αναγωγής, καθιερώνεται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων,
εξισωτική εισφορά για την εν λόγω προέλευση ■ ότι η
εισφορά αυτή πρέπει να είναι ίση με τη διαφορά της τιμής
αναγωγής και του αριθμητικού μέσου των δύο τελευταίων
διαθέσιμων τιμών εισόδου για την εν λόγω προέλευση ·
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 930/87 της Επιτροπής της
31ης Μαρτίου 1987 για τον καθορισμό των τιμών αναγωγής
των κερασιών για την περίοδο εμπορίας 1987 (3) καθορίζει
για τα προϊόντα αυτά της ποιοτικής κατηγορίας I την τιμή
αναγωγής σε 112,92 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού
βάρους για τον μήνα Ιούλιο 1987 ·

θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3811/85 (S),
οι τιμές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πρέπει να διαπι
στώνονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές, ή, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, σε άλλες αγορές
ότι για τα κεράσια καταγωγής Ουγγαρίας η κατ' αυτό τον
τρόπο υπολογιζόμενη τιμή εισόδου παρέμεινε επί δύο συνε
χείς ημέρες αγοράς σε επίπεδο το οποίο είναι τουλάχιστον
κατά 0,6 ΕCU κατώτερο του επιπέδου της τιμής αναγωγής ·
ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να καθιερωθεί εξισωτική
εισφορά για τα κεράσια αυτές
ότι, για να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία του καθε
στώτος, πρέπει ο υπολογισμός της τιμής εισόδου να βασίζε
ται στα εξής :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με τον διορθωτικό συντε
λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1676/85 του Συμβουλίου (6), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1636/87 (7),
— για τα άλλα νομίσματα, σε 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 συντελεστή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι η τιμή εισόδου για μια συγκεκριμένη προέλευση είναι
ίση με την πλέον χαμηλή αντιπροσωπευτική τιμή ή με το
μέσο όρο των πλέον χαμηλών αντιπροσωπευτικών τιμών
που διαπιστώνονται για τουλάχιστον 30 % των ποσοτήτων
της εν λόγω προελεύσεως που τίθενται σε εμπορία στο
σύνολο των αντιπροσωπευτικών αγορών, για τις οποίες
υπάρχουν τιμές, και η τιμή αυτή ή οι τιμές αυτές μειώνονται
κατά τους δασμούς και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 ■ ότι η έννοια της αντιπροσωπευτικής
τιμής ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 ■

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ, 21 18/74 (4), όπως τροποποιή
(')
(2)
(3)
(<)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

118 της 20. 5. 1972, σ. 1 .
119 της 8 . 5 . 1986. σ. 46.
87 της 1 . 4. 1987 , σ. 37 .
220 της 10. 8. 1974, σ. 20.

Ά
' ρθρο 1

Κατά την εισαγωγή κερασιών (διάκριση 08.07 C του κοινού
δασμολογίου) καταγωγής Ουγγαρίας εισπράττεται εξισω
τική εισφορά, της οποίας το ύψος καθορίζεται σε 2,42 ΕCU
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους.

'Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Ιουλίου 1987.
(5) ΕΕ αριθ. L 368 της 31 . 12. 1985, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(7) ΕΕ αριθ. L 153 της 13 . 6. 1987, σ. 1 .
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .
Για την Επιτροπή
FΓ3ΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

Αριθ. L 185/65
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Αριθ. L 185/66

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1952/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής
Ισπανίας (εκτός των Καναρίων Νήσων)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ότι, για τα νωπά λεμόνια καταγωγής Ισπανίας (εκτός των
Καναρίων Νήσων) η κατ' αυτό τον τρόπο υπολογιζόμενη
τιμή εισόδου παρέμεινε επί δύο συνεχείς ημέρες αγοράς σε
επίπεδο το οποίο είναι τουλάχιστον κατά 0,6 ΕCU κατώτερο

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,

του επιπέδου της τιμής αναγωγής ότι, κατά συνέπεια,
πρέπει να καθιερωθεί εξισωτική εισφορά για τα λεμόνια

Έχοντας υπόψη :

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

ότι το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1035/72 προβλέπει ότι, αν η τιμή εισόδου ενός εισαγόμενου
προϊόντος, προελεύσεως τρίτης χώρας, παραμένει επί δύο
συνεχείς ημέρες αγοράς σε επίπεδο το οποίο είναι κατώτερο
κατά τουλάχιστον
ΕCU του επιπέδου της τιμής
αναγωγής, καθιερώνεται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων,
εξισωτική εισφορά για την εν λόγω προέλευση ■ ότι η
εισφορά αυτή πρέπει να είναι ίση με τη διαφορά της τιμής
αναγωγής και του αριθμητικού μέσου των δύο τελευταίων
διαθέσιμων τιμών εισόδου για την εν λόγω προέλευση ·
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ ) αριθ. 1426/87 της Επιτροπής της
25ης Μαΐου 1987, για τον καθορισμό των τιμών αναγωγής
των νωπών λεμονιών για την περίοδο εμπορίας 1987/88 (3)
καθορίζει για τα προϊόντα αυτά της ποιοτικής κατηγορίας I
την τιμή αναγωγής σε 59,98 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα
καθαρού βάρους για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 1987 ·
ότι η τιμή εισόδου για μια συγκεκριμένη προέλευση είναι
ίση με την πλέον χαμηλή αντιπροσωπευτική τιμή ή με το
μέσο όρο των πλέον χαμηλών αντιπροσωπευτικών τιμών
που διαπιστώνονται για τουλάχιστον 30 % των ποσοτήτων
της εν λόγω προελεύσεως που τίθενται σε εμπορία στο
σύνολο των αντιπροσωπευτικών αγορών, για τις οποίες
υπάρχουν τιμές, και η τιμή αυτή ή οι τιμές αυτές μειώνονται
κατά τους δασμούς και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 · ότι η έννοια της αντιπροσωπευτικής
τιμής ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 ·
ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 21 18/74 (4), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3811 /85 (5),
οι τιμές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πρέπει να διαπι
στώνονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές, ή, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, σε άλλες αγορές ·
(')
(2)
0)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

118
119
136
220
368

της
της
της
της
της

20. 5 . 1972, σ. 1 .
8. 5 . 1986, σ. 46.
26. 5 . 1987, σ. 13 .
10. 8 . 1974, σ. 20.
31 . 12. 1985 . σ. 1 .

αυτά ·

ότι, για να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία του καθε
στώτος, πρέπει ο υπολογισμός της τιμής εισόδου να βασίζε
ται στα εξής :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με τον διορθωτικό συντε
λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1676/85 του Συμβουλίου (6), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1636/87 (7),

— για τα άλλα νομίσματα, σε 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 συντελεστή ·

ότι, βάσει του άρθρου 136 παράγραφος 2 της πράξης
προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (7), κατά
τη διάρκεια της πρώτης φάσης της μεταβατικής περίοδου, το
καθεστώς που εφαρμόζεται στις συναλλαγές μεταξύ ενός
νέου κράτους μέλους αφενός και της Κοινότητας στη
σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, αφετέρου είναι εκείνο
που εφαρμοζόταν πριν από την προσχώρηση ·
ότι το άρθρο 140 παράγραφος 1 προβλέπει μια μείωση των
αντισταθμιστικών φόρων που προκύπτουν από την εφαρ
μογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 κατά 4% κατά
τη διάρκεια του δεύτερου έτους μετά την ημερομηνία της
προσχώρησης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών (διάκριση 08.02 Γ του
κοινού δασμολογίου) καταγωγής Ισπανίας (εκτός των
Καναρίων Νήσων) εισπράττεται εξισωτική εισφορά, της
οποίας το ύψος καθορίζεται σε' 3,78 ΕCU ανά 100 χιλιό
γραμμα καθαρού βάρους.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Ιουλίου 1987.
(6) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, α 1 .
(7) ΕΕ αριθ. L 153 της 13 . 6. 1987, σ. 1 .
(8) ΕΕ αριθ. L 302 της 15 . 11 . 1985, σ. 9.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
' κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .
Για την Επιτροπή
FΓSΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

Αριθ. L 185/67

Αριθ. L 185/68

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1953/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

γιο τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1678/85 όσον αφορά τον γεωργικό συντελεστή
μετατροπής που εφαρμόζεται στον τομέα του χοιρείου κρέατος στον Ηνωμένο Βασίλειο
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85 του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τα

νομισματικά εξισωτικά ποσά στον γεωργικό τομέα ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1889/87 (2), και ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 6α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85 προβλέπει ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 12 του ιδίου κανονισμού, ο γεωργικός συντελεστής μετατροπής ενός
κράτους μέλους προσαρμόζεται εις τρόπον ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία νέων νομισματικών
εξισωτικών ποσών ■

ότι η εξέλιξη της τιμής αγοράς της βρετανικής λίρας, λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση του
γεωργικού συντελεστή μετατροπής που καθορίσθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1890/87 (4), θα
οδηγούσε κατ' αρχήν σε αύξηση από την 1η Ιουλίου 1987 των νομισματικών εξισωτικών ποσών που
εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα του χοιρείου κρέατος ότι, προκειμένου να
αποφευχθεί η επίπτωση αυτή, είναι αναγκαίο να προσαρμοσθεί ο γεωργικός συντελεστής
μετατροπής εις τρόπον ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία των νέων νομισματικών εξισωτικών
ποσών ·

ότι η έναρξη ισχύος του νέου γεωργονομισματικού καθεστώτος καθορίσθηκε την 1η Ιουλίου 1987 ·
ότι η καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην απόφαση του Συμβουλίου δεν πρέπει να παρεμποδίσει
τη διαχείριση της εν λόγω αγοράς ότι, κατά συνέπεια, το μέτρο αυτό πρέπει να δώσει τα
αποτελέσματά του αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 1987 ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής
Διαχειρίσεως Χοιρείου Κρέατος,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Στο παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1678/85 στη διατύπωση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1890 /87 η γραμμή σχετικά με το χοίρειο κρέας αντικαθίσταται από την ακόλουθη γραμμή :
Γεωργικός συντελεστής μετατροπής
Προϊόν

Χοίρεο κρέας

Εφαρμόζεται
έως . . .

1 ΕCU ... £

Εφαρμόζεται

... £

0,656636

30 Ιουνίου 1987

0,664702

1η Ιουλίου 1987

1 ΕCU =

από . . .

Άρθρο 2

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

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1987 .
(') ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985 , σ. 6.
(2) ΕΕ αριθ. L 182 της 3 . 7 . 1987, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 11 .

4. 7. 87

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 1987 .
Για την Επιτροπή
FΓSΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

Αριθ. L 185/69

4. 7 . 87

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 185/70

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1954/87 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιουλίου 1987

που τροποποιεί τους ειδικούς γεωργικούς συντελεστές μετατροπής που εφαρμόζονται στον
τομέα του ρυζιού
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 σχετικά με την αξία της λογιστικής
μονάδας και το συντελεστή μετατροπής που θα εφαρμοστεί
στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ('), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1636/87 (2),
και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 4,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τα νομισματικά εξισωτικά
ποσά στο γεωργικό τομέα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1889/87 (4), και ιδίως
το άρθρο 9 παράγραφος 2,

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3153/85, όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1635/87 (8), καθόρισε
τις λεπτομέρειες του υπολογισμού των νομισματικών εξισω
τικών ποσών · ότι οι τιμές συναλλάγματος τοις μετρητοίς
που διαπιστώθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3153/85 κατά την περίοδο από 24 έως 30 Ιουνίου 1987
για τη δραχμή, την ισπανική πεσέτα, την ιταλική λίρα και
τη λίρα στερλίνα οδηγούν, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος
2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85, στην τροποποίηση
των ειδικών γεωργικών συντελεστών μετατροπής που εφαρ
μόζονται για την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και το
Ηνωμένο Βασίλειο,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Εκτιμώντας :

ότι στον τομέα του ρυζιού οι ειδικοί γεωργικοί συντελεστές
μετατροπής καθιερώθηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3294/86 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1714/87 (6) · ότι οι συντελε
στές αυτοί πρέπει να τροποποιηθούν βάσει των διατάξεων
των άρθρων 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3153/85
της Επιτροπής (7) ·

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

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Ιουλίου 1987.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες. 3 Ιουλίου 1987 .
Για την Επιτροπή
FΓ3ΠS ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L

164
153
164
182
304
160
310

της
της
της
της
της
της
της

24. 6. 1985, σ. 1 .
13. 6. 1987, σ. 1 .
24. 6. 1985 , σ. 6.
3 . 7 . 1987 .
30. 10. 1986, σ. 25 .
20. 6 . 1987 , σ. 21 .
21 . 11 . 1985 , σ. 4.

(8) ΕΕ αριθ. L 154 της 15 . 6. 1987, σ. 1 .

4. 7 . 87

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

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

=
=

=

47,7950
2,31728
8,83910
174,309
160,376
7,77184
0,864997
1 681,43 .
2,61097
0,788131

FΒ
DΜ
Dkr
Dγ3
P13
FF
£ Ι ΓΙ
Lit
F1
£ UΚ

Αριθ. L 185/71
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ος Ιουνίου 1987

για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας
73/239/EOK περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως εκτός της
ασφαλίσεως ζωής
(87/343/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2,

από την οδηγία, αναλαμβάνεται από το ίδιο το κράτος
εφόσον η ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων διενεργείται
για λογαριασμό ή υπό την εγγύησή του, και ότι, κατά συνέ
πεια, η εξαίρεση της από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω
οδηγίας πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι την
επίτευξη μελλοντικού συντονισμού ·

την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

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

ότι η πρώτη οδηγία 73/239/EOK του Συμβουλίου της 24ης
Ιουλίου 1973 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονι
στικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την
ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πρωτασφαλίσεως
εκτός της ασφαλίσεως ζωής ( '), όπως τροποποιήθηκε από

την οδηγία 76/580/E0K (5), για να διευκολύνει την
ανάληψη και άσκηση αυτής της δραστηριότητας εξάλειψε
ορισμένες διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών ·

ότι η προαναφερθείσα οδηγία διευκρινίζει, εντούτοις, στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ), ότι δεν αφορά, «ενόψει
μεταγενέστερου συντονισμού, ο οποίος θα ολοκληρωθεί
εντός τεσσάρων ετών από της κοινοποιήσεως της παρούσας
οδηγίας, τις εργασίες ασφαλίσεως εξαγωγικών πιστώσεων
για λογαριασμό ή με την υποστήριξη του κράτους» · ότι η
προστασία του ασφαλισμένου, που προβλέπεται κανονικά
(') ΕΕ
ΕΕ
(J) ΕΕ
(3) ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C
C
C
C
L
L

245 της 29.
5 της 7. 1 .
291 της 10.
146 της 16.
228 της 16.
189 της 13 .

9. 1979, σ. 7 και
1983, σ. 2.
11 . 1980, σ. 70.
6. 1980, σ. 6.
8. 1973, σ. 3 .
7 . 1976, σ. 13.

ότι η προαναφερθείσα οδηγία ορίζει, στο άρθρο 7 παρά
γραφος 2 στοιχείο γ), ότι «η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
της Γερμανίας μπορεί, μέχρι τον επόμενο συντονισμό ο
οποίος θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας τεσσάρων
ετών μετά την κοινοποίηση της παρούσης οδηγίας, να
διατηρήσει στην επικράτεια της την απαγόρευση σύμφωνα
με την οποία οι κλάδοι της ασφαλίσεως κατά της ασθένειας,
της ασφαλίσεως πιστώσεων και εγγυήσεως και της ασφαλί
σεως νομικής προστασίας δεν μπορούν να ασκούνται
σωρευτικά, είτε μεταξύ τους είτε με άλλους κλάδους» · ότι,
συνεπεία αυτού, εξακολουθούν σήμερα να υφίστανται εμπό
δια στην ίδρυση πρακτορείων και υποκαταστημάτων και
ότι πρέπει να διορθωθεί η κατάσταση αυτή ·
ότι τα συμφέροντα των ασφαλισμένων προστατεύονται
επαρκώς, όσον αφορά την ασφάλιση εγγυήσεως από την
προαναφερθείσα οδηγία · ότι η δυνατότητα της Ομοσπον
διακής Γερμανίας να απαγορεύει τη σώρευση της ανωτέρω
ασφάλισης με άλλους κλάδους πρέπει να καταργηθεί ·

ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις των οποίων οι εργασίες
ασφάλισης πιστώσεων αντιπροσωπεύουν περισσοτερο από
ένα μικρό μέρος των συνολικών εργασιών τους πρέπει να
συστήσουν αποθεματικό εξισορρόπησης μη συνυπολογιζό
νενο στο περιθώριο φερεγγυότητας ότι το αποθεματικό
αυτό πρέπει να υπολογίζεται βάσει των μεθόδων της παρού

σας οδηγίας, οι οποίες αναγνωρίζονται ως ισότιμες
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ότι, ο κυκλικός χαρακτήρας των ζημιών λόγω ασφάλισης
πιστώσεων, προϋποθέτει ότι προς υπολογισμό της μέσης
επιβαρύνσεως των ασφαλίστρων, κατά την έννοια του
άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 73/239/EOK, η ασφά
λιση πιστώσεων εξομοιώνεται με την ασφάλιση από θύελλα,
χαλάζι και παγετό ·
ότι η φύση του κινδύνου στην περίπτωση της ασφάλισης
πιστώσεων είναι τέτοια, ώστε να επιβάλλεται, στις επιχειρή
σεις που τον αναλαμβάνουν, η σύσταση εγγυητικού κεφα
λαίου μεγαλύτερου από το σήμερα προβλεπόμενο στην εν
λόγω οδηγία ·
ότι πρέπει να δοθεί στις επιχειρήσεις που υπέχουν αυτή την
υποχρέωση επαρκής προθεσμία για την εκπλήρωση της

ότι δεν χρειάζεται να επιβληθεί η υποχρέωση αυτή σε
επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα στον κλάδο αυτό
δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο ·

ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά την
ασφάλιση πιστώσεων καθιστούν πλέον αδικαιολόγητη τη
διατήρηση, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας,
της απαγόρευσης σώρευσης της ασφάλισης πιστώσεων με
άλλους κλάδους και ότι, κατά συνέπεια, η απαγόρευση αυτή
πρέπει να καταργηθεί,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η οδηγία 73/239/EOK. τροποποιείται ως εξής :
1 . Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, το στοιχείο δ) αντικαθίστα
ται από το ακόλουθο κείμενο :
«δ) έως μεταγενέστερο συντονισμό, οι εργασίες ασφαλί
σεως εξαγωγικών πιστώσεων για το λογαριασμό ή
με την εγγύηση του κράτους ή όταν το κράτος είναι
ασφαλιστής»
2. Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ),
οι λέξεις :
«η ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων» διαγράφονται.
3 . Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :
«Ά
' ρθρο 15α
1 . Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στις εγκατεστημένες
στην επικράτειά τους επιχειρήσεις που καλύπτουν τους
κινδύνους του κλάδου Α. 14 του παραρτήματος, εφεξής
καλούμενο «ασφάλιση πιστώσεως», τη δημιουργία
αποθεματικού εξισσορόπησης. προορισμένου να καλύψει
την τεχνική ζημία που ενδεχομένως θα προκύψει ή το
ανώτερο από το μέσο όρο ποσοστό ασφαλιστικών περι
πτώσεων που θα εμφανιστεί σε αυτό τον κλάδο στο
τέλος της εταιρικής χρήσης.
2. Το αποθεματικό εξισορρόπησης υπολογίζεται βάσει
των κανόνων που τάσσει κάθε κράτος, σύμφωνα με μία
από τις τέσσερις μεθόδους του σημείου Δ του παραρτή
ματος της παρούσας οδηγίας οι οποίες και θεωρούνται
ισότιμες.
3 . Το αποθεματικό εξισορρόπησης, μέχρι τα ποσά που
έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις μεθόδους του σημείου
Δ του παραρτήματος, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον
υπολογισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλάσσουν από την
υποχρέωση δημιουργίας αποθεματικού εξισορρόπηση για

Αριθ. L 185/73

τον κλάδο της ασφάλισης πιστώσεων τις επιχειρήσεις
των οποίων η είσπραξη ασφαλίστρων ή εισφορών για τον
κλάδο αυτό είναι κατώτερη του 4 % των συνολικών τους
εισπράξεων ασφαλίστρων ή εισφορών και του ποσού των
2 500 000 ΕCU.»

4. Στο άρθρο 16 παράγραφος 2, η δεύτερη περίοδος αντικα
θίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

« Πάντως, όταν οι επιχειρήσεις καλύπτουν . κατά βάση
έναν ή περισσότερους απ' τους εξής κινδύνους, δηλαδή
πιστώσεων, καταιγίδας, χαλαζιού, παγετού, λαμβάνονται
υπόψη οι επτά τελευταίες εταιρικές χρήσεις ως περίοδος
αναφοράς της μέσης επιβάρυνσης για ασφαλιστικές περι
πτώσεις.»

5 . Στο άρθρο 17 παράγραφος 2 στοιχείο α) η πρώτη περί
πτωση αντικαθίσταται ως εξής :

«— 1 400 000 ΕCU, αν πρόκειται για κινδύνους ή για
μέρος των κινδύνων που περιλαμβάνονται στον
κλάδο που ταξινομείται στο τμήμα Α του παραρτή- ,
ματος στο σημείο 14. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται
σε κάθε επιχείρηση της οποίας το ετήσιο ποσό των
χρεουμένων προς τους πελάτες ασφαλίστρων και
εισφορών στον κλάδο αυτό για καθεμία από τις
τρεις τελευταίες χρήσεις υπερέβη τα 2 500 000 ΕCU ή
το 4% του συνολικού ποσού των ασφαλίστρων ή
εισφορών που έχουν χρεωθεί από την επιχείρηση
αυτή προς τους πελάτες

— 400 000 ΕCU, αν πρόκειται για τους κινδύνους ή για
ένα μέρος των κινδύνων που περιλαμβάνονται σ'
έναν απ' τους κλάδους που ταξινομούνται στη
σημείο Α του παραρτήματος στα σημεία 10, 11 , 12,
13, 15 και, εφόσον δεν εμπίπτει στην πρώτη περί
πτωση, στο σημείο 14.»

6. Στο άρθρο 17 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο
στοιχείο :

«δ) Όταν επιχείρηση που ασκεί την ασφάλιση πιστώ
σεων πρέπει να αυξήσει σε 1 400 000 ΕCU το κεφά
λαιο που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση του
στοιχείου α), το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τάσσει
στην επιχείρηση :

— μια τριετή προθεσμία για την αύξηση του κεφα
λαίου εγγυήσεως σε 1 000 000 ΕCU,
— μια πενταετή προθεσμία για την αύξηση του
κεφαλαίου εγγυήσεως σε 1 200 000 ΕCU,
— μια επταετή προθεσμία για την αύξηση του κεφα
λαίου εγγυήσεως στο ύψος των 1 400 000 ΕCU.
Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν να τρέχουν από την
ημερομηνία από την οποία έχουν συμπληρωθεί οι
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρώτη περί
πτωση του στοιχείου α).»

7 . Στο άρθρο 19, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος :
« 1 . α) Όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων, η επιχεί
ρηση πρέπει να τηρεί στη διάθεση της εποπτεύου
σας αρχής λογιστικές καταστάσεις οι οποίες θα
αναφέρουν τα τεχνικά αποτελέσματα και τα
τεχνικά αποθέματα που έχουν σχέση με τη
δραστηριότητα αυτή.»
8. Στο παράρτημα προστίθεται το σημείο Δ, το οποίο παρα
τίθεται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Αριθ. L 185/74
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Άρθρο 2

διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα
που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1990
τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα
οδηγία. Ειδοποιούν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Εφαρμόζουν τα μέτρα αυτά το αργότερο την 1η Ιουλίου
1990.

Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 1987.
Άρθρο 3

Για το Συμβούλιο

Από την κοινοποίηση (') της παρούσας οδηγίας, τα κράτη
μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των βασικών

L. ΤΙΝDΕΜΑΝS

(') Η παρούσα οδηγία κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις 25 Ιουνί
ου 1987 .

Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Δ. Μέθοδοι υπολογισμού του αποθεματικού εξισορροπήσεως για τον κλάδο της ασφάλισης πιστώσεων
Μέθοδος αριθ. 1.

1 . Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που περιλαμβάνονται στον ασφαλιστικό κλάδο που κατατάσσεται
στο σημείο Α. 14 του παραρτήματος (εφεξής καλούμενο "ασφάλιση πιστώσεως"), η επιχείρηση πρέπει να δημι
ουργήσει ένα αποθεματικό εξισορροπήσεως προορισμένο να καλύψει την τεχνική ζημία που ενδεχομένως 8α
προκύψει σε αυτό τον κλάδο στο τέλος της εταιρικής χρήσεως.
2. Το εν λόγω αποθεματικό θα λαμβάνει κάθε οικονομικό έτος το 75 % κάθε τεχνικού πλεονάσματος που
προκύπτει στις ασφαλίσεις πιστώσεων, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 12 % των καθαρών ασφαλίστρων ή εισφο
ρών, μέχρις ότου το αποθεματικό φθάσει το 1 50 % του ψηλότερου ετήσιου ποσού καθαρών ασφαλίστρων ή
εισφορών που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων εταιρικών χρήσεων.
Μέθοδος αριθ. 2
1 . Λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που περιλαμβάνονται στον ασφαλιστικό κλάδο που κατατάσσεται
στο σημείο Α. 14 του παραρτήματος (εφεξής καλούμενο "ασφάλιση πιστώσεως"), η επιχείρηση πρέπει να δημι
ουργήσει ένα αποθεματικό εξισορροπήσεως προορισμένο να καλύψει την τεχνική ζημία που ενδεχομένως θα
προκύψει σε αυτό τον κλάδο στο τέλος της εταιρικής χρήσεως.
2. Το ελάχιστο ποσό του αποθεματικού εξισορροπήσεως θα ανέρχεται σε 134% του μέσου όρου των ετή
σιων ασφάλιστρων ή εισφορών που εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων εταιρικών χρή
σεων, μετά την αφαίρεση των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων και την προσθήκη των αντασφαλιστικών αποδο
χών.

3. Το αποθεματικό αυτό θα τροφοδοτείται για καθεμία από τις διαδοχικές εταιρικές χρήσεις από εισφορά
75 % επί του ενδεχόμενου τεχνικού πλεονάσματος που θα προκύπτει στον εν λόγω κλάδο, μέχρις ότου το απο
θεματικό φθάσει ή υπερβεί το ελάχιστο ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
4. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να καθιερώσουν ειδικούς κανόνες υπολογισμού για το ποσό του αποθεματι
κού ή/και το ποσό της ετήσιας εισφοράς που θα υπερβαίνει τα ελάχιστα ποσά που καθορίζονται στην οδηγία
αυτή .
Μέθοδος αριθ. 3

1 . Για τον ασφαλιστικό κλάδο που κατατάσσεται στο σημείο Α. 14 (εφεξής καλούμενο "ασφάλιση πιστώ
σεως"), δημιουργείται αποθεματικό εξισορρόπησης προοριζόμενο να αντισταθμίσει το άνω του μέσου όρου
ποσοστό ασφαλιστικών περιπτώσεων στον ανωτέρω κλάδο κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου οικονομι
κού έτους.
2. Το αποθεματικό εξισορρόπησης υπολογίζεται βάσει της ακόλουθης μεθόδου :
Όλοι οι υπολογισμοί αφορούν τα έσοδα και έξοδα του ασφαλιστή για τα οποία δεν υπάρχει αντασφάλιση.
Στο αποθεματικό εξισορρόπησης εισρέει, κάθε οικονομικό έτος, το τεχνικό πλεόνασμα λόγω ασφαλιστικών
πληρωμών κάτω του μέσου όρου, μέχρις ότου το αποθεματικό επανέλθει ή φθάσει το ανώτατο θεωρητικό
ποσό.

Υπάρχει τεχνικό πλεόνασμα όπου οι ασφαλιστικές πληρωμές του οικονομικού έτους υπολείπονται του μέσου
όρου ασφαλιστικών πληρωμών της περιόδου αναφοράς. Το τεχνικό πλεόνασμα ισούται προς τη διαφορά
αυτών των δύο μεγεθών, πολλαπλασιαζόμενη επί το ποσό των ασφαλίστρων που ανάγονται στο οικονομικό
έτος.

Το θεωρητικό ποσό του αποθεματικού ισούται προς το εξαπλάσιο της συνήθους απόκλισης από το μέσο όρο
των ασφαλιστικών περιπτώσεων της περιόδου αναφοράς, πολλαπλασιαζόμενο επί τα ασφάλιστρα που ανάγο
νται στο οικονομικό έτος.

Εάν σε ένα οικονομικό έτος παρουσιαστεί τεχνικό έλλειμμα, το ποσό αυτό καλύπτεται από το αποθεματικό
εξισορρόπησης. Υπάρχει τεχνικό έλλειμα όταν οι ασφαλιστικές πληρωμές του οικονομικού έτους υπερβαίνουν
το μέσο όρο. Το τεχνικό έλλειμμα αυτό ισούται προς τη διαφορά των δύο μεγεθών, πολλαπλασιαζόμενη επί
τα ασφάλιστρα που ανάγονται στο οικονομικό έτος.
Ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των ασφαλιστικών περιπτώσεων, στο αποθεματικό εξισορρόπησης εισρέει
κάθε οικονομικό έτος ποσό τουλάχιστον 3,5 % του εκάστοτε ελαχίστου ύψους του, μέχρις ότου το αποθεματι
κό επανέλθει ή φθάσει στο ύψος αυτό.
Η διάρκεια της περιόδου αναφοράς κυμαίνεται μεταξύ 15 και 30 ετών. Δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί αποθε
ματικό εξισορρόπησης αν στην περιόδο αυτή ο ασφαλιστής δεν υποστεί ζημία.
Το θεωρητικό ποσό του αποθεματικού εξισορρόπησης και οι αναλήψεις απ' αυτό μπορούν να μειώνονται όταν
από το μέσο όρο ασφαλιστικών περιπτώσεων και τις σχετικές ασφαλιστικές πληρωμές κατά την περίοδο ανα
φοράς διαπιστώνεται μείωση των ασφαλιστικών κινδύνων.
Μέθοδος αριθ. 4

1 . Για τον ασφαλιστικό κλάδο που κατατάσσεται στο σημείο Α. 14 (εφεξής καλούμενο "ασφάλιση πιστώ
σεων") δημιουργείται αποθεματικό εξισορρόπησης με σκοπό την αντιστάθμιση των άνω του μέσου όρου
ποσοστών ασφαλιστικών περιπτώσεων στον ανωτέρο κλάδο που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του οικονομι
κού έτους.
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2. Το αποθεματικό εξισορρόπησης υπολογίζεται βάσει της ακόλουθης μεθοδου :
Όλοι οι υπολογισμοί αφορούν τα έσοδα και έξοδα του ασφαλιστή για τα οποία δεν υπάρχει αντασφάλιση.
Στο αποθεματικό εξισορρόπησης εισρέει κάθε οικονομικό έτος το τεχνικό πλεόνασμα λόγω ασφαλιστικών
πληρωμών κάτω του μέσου όρου, μέχρις ότου το αποθεματικό επανέλθει ή φθάσει το ανώτατο θεωρητικό
ποσό .

Υπάρχει τεχνικό πλεόνασμα όταν οι ασφαλιστικές πληρωμές του οικονομικού έτους υπολείπονται του μέσου
όρου των ασφαλιστικών πληρωμών της περιόδου αναφοράς. Το τεχνικό πλεόνασμα ισούται προς τη διαφορά
αυτών των δύο μεγεθών, πολλαπλασιαζόμενη επί το ποσό των ασφαλίστρων που ανάγονται στο οικονομικό
έτος,

Το ανώτατο θεωρητικό ποσό του αποθεματικού ισούται προς το εξαπλάσιο της τυπικής απόκλισης των ασφα
λιστικών πληρωμών της περιόδου αναφοράς από το μέσο όρο των ασφαλιστικών πληρωμών, πολλαπλασιαζό
μενο επί τα ασφάλιστρα που ανάγονται στο οικονομικό έτος.
Εάν σε ένα οικονομικό έτος προκύπτει τεχνικό έλλειμμα, το ποσό αυτό αφαιρείται από το αποθεματικό εξι
σορρόπησης, μέχρις ότου το αποθεματικό εξισορρόπησης φθάσει στο ύψος του ελάχιστου θεωρητικού ποσού.
Υπάρχει τεχνικό έλλειμμα όταν οι ασφαλιστικές πληρωμές του οικονομικού έτους υπερβαίνουν το μέσο όρο.
Το τεχνικό έλλειμμα ισούται προς τη διαφορά αυτών των δύο μεγεθών, πολλαπλασιαζόμενη επί το ποσό των
ασφαλίστρων που ανάγονται στο οικονομικό έτος.

Το ελάχιστο θεωρητικό ποσό του αποθέματος ισούται προς το τριπλάσιο της τυπικής απόκλισης των ασφαλι
στικών πληρωμών κατά την περίοδο αναφοράς από το μέσο όρο των ασφαλιστικών πληρωμών, πολλαπλασια
ζόμενο επί το ποσό των ασφαλίστρων που ανάγονται στο οικονομικό έτος.
Η διάρκεια της περιόδου αναφοράς πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 χρόνια και όχι μεγαλύτερη από 30 χρόνια.
Δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί αποθεματικό εξισορρόπησης αν κατά την περίοδο αναφοράς ο ασφαλιστής
δεν υποστεί ζημία .

Μπορούν να μειωθούν και τα δύο θεωρητικά ποσά του αποθεματικού εξισορρόπησης καθώς και τα ποσά που
εισρέουν ή αφαιρούνται απ' αυτό, όταν προκύπτει από το μέσο όρο των ασφαλιστικών πληρωμών κατά την
περίοδο αναφοράς και τις σχετικές ασφαλιστικές δαπάνες ότι περιλαμβάνεται στα ασφάλιστρα μια προσαύξη
ση ασφαλείας και ότι η προσαύξηση αυτή υπερβαίνει κατά περισσότερο από 150 % την τυπική απόκλιση των
ασφαλιστικών πληρωμών κατά την περίοδο αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή, τα ως άνω ποσά πολλαπλασιά
ζονται επί το πηλίκο της τυπικής απόκλισης πολλαπλασιαζόμενης επί 1,5 προς την προσαύξηση ασφαλείας.»
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Ιουνίου 1987

γιο το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με
την ασφάλιση νομικής προστασίας
(87/344/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :

ότι η οδηγία 73/239/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου
1973 περί συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη δραστη
ριότητας πρωτασφαλίσεως εκτός της ασφαλίσεως ζωής και
την άσκηση αυτής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 87/343/EOK (5), προκειμένου να διευκολύνει την
πρόσβαση σ' αυτή τη δραστηριότητα και την άσκηση της,
εξάλειψε ορισμένες διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των εθνι
κών νομοθεσιών ·
ότι η εν λόγω διευκρινίζει, πάντως, στο άρθρο 7 παρά
γραφος 2 στοιχείο γ) ότι, μέχρι μεταγενέστερου συντονι
σμού ο οποίος θα επέλθει εντός τεσσάρων ετών από της
κοινοποιήσεως της παρούσας οδηγίας, η Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας δύναται να διατηρήσει την
απαγόρευση παράλληλης ή ταυτόχρονης ασκήσεως, εντός
της επικράτειάς της, της ασφαλίσεως ασθενείας, πιστώσεων
και εγγυήσεων ή της ασφαλίσεως νομικής προστασίας, είτε
μεταξύ τους, είτε με άλλους κλάδους ασφαλίσεως

ότι με την παρούσα οδηγία συντονίζονται οι διατάξεις
σχετικά με την «ασφάλιση νομικής προστασίας» που
προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της
οδηγίας 73/239/EOK ·
ότι για την προστασία των ασφαλισμένων πρέπει, κατά το
δυνατό, να αποτραπεί κάθε κίνδυνος σύγκρουσης συμφερό
ντων μεταξύ ενός ασφαλισμένου κατά κινδύνων νομικής
προστασίας και του ασφαλιστή του, εκ του γεγονότος ότι ο
ασφαλιστής τον καλύπτει κατά κινδύνων κάθε άλλου
κλάδου που αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 73/239/
ΕΟΚ, ή διότι ο ασφαλιστής καλύπτει κάποιον άλλο ασφαλι
σμένο, και, στην περίπτωση που ανακύπτει παρόμοια
σύγκρουση, πρέπει να καθίσταται δυνατή η επίλυσή της

ότι, λόγω του ιδιόμορφου χαρακτήρα της, πρέπει να εξαι
ρεθεί από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας η
ασφάλιση νομικής προστασίας όταν αυτή αφορά διαφορές ή
(')
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριθ.
Βλέπε σ.

C 198 της 7 . 8. 1979, σ. 2 .
C 260 της 12. 10. 1981 , σ. 78 .
C 348 της 31 . 12. 1980, σ. 22.
L 228 της 16. 8 . 1973 , σ. 3 .
72 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση ποντοπόρων
πλοίων ή σχετίζονται με τη χρήση αυτή ·
ότι πρέπει επίσης να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής
της οδηγίας η δραστηριότητα ενός ασφαλιστή που παρέχει
υπηρεσίες ή αναλαμβάνει έξοδα που συνδέονται με
σύμβαση κάλυψης της αστικής ευθύνης, στο βαθμό που η
αυτή δραστηριότητα ασκείται συγχρόνως και προς το
συμφέρον αυτού του ιδίου δυνάμει της κάλυψης αυτής
ότι πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η ευχέρεια να εξαιρούν
από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τη δραστη
ριότητα νομικής προστασίας που αναπτύσσει ο ασφαλιστής
της βοήθειας, εφόσον αυτή η δραστηριότητα ασκείται σε
κράτος άλλο από εκείνο της συνήθους διαμονής του ασφα
λισμένου και αποτελεί τμήμα σύμβασης που αφορά μόνο τη
βοήθεια που παρέχεται σε πρόσωπα που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες κατά τη διάρκεια μετακινήσεως ή απουσιών από
την κατοικία ή τον τόπο μόνιμης διαμονής
ότι το σύστημα υποχρεωτικής εξειδίκευσης που εφαρμόζε
ται σήμερα από ένα μόνο κράτος μέλος, την Ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας, απομακρύνει, στις περισσότερες
περιπτώσεις, τον κίνδυνο παρόμοιας σύγκρουσης· ότι,
ωστόσο, δεν φαίνεται αναγκαίο, για να επιτευχθεί αυτό το
αποτέλεσμα, να επεκταθεί το σύστημα αυτό σε όλη την
Κοινότητα, οπότε οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις πολλαπλών
κλάδων θα υποχρεώνονταν να διασπαστούν
ότι πράγματι ο επιδιωκόμενος στόχος μπορεί να επιτευχθεί
με το να επιβληθεί στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αφενός
η υποχρέωση να προβλέπουν, σχετικά με την ασφάλιση
νομικής προστασίας, ξεχωριστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή
ξεχωριστό κεφάλαιο μέσα στο ενιαίο ασφαλιστήριο και,
αφετέρου, η υποχρέωση είτε να εφαρμόζουν σύστημα ξεχω
ριστής διαχείρισης για τον κλάδο νομικής προστασίας, είτε
να αναθέτουν τη διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώ
σεων του κλάδου νομικής προστασίας σε επιχείρηση με
αυτοτελή νομική υπόσταση είτε να αναγνωρίζουν στον
ασφαλισμένο που έχει συνάψει σύμβαση νομικής προστα
σίας το δικαίωμα να επιλέγει το δικηγόρο του, μόλις είναι
σε θέση να επικαλεστεί την παρέμβαση του ασφαλιστή
του ·

ότι, ανεξάρτητα από την εναλλακτική λύση που θα γίνει
δεκτή, τα συμφέροντα των ασφαλισμένων θα διασφαλί
ζονται με ισοδύναμο τρόπο ·
ότι το συμφέρον του ασφαλισμένου που έχει συνάψει
σύμβαση νομικής προστασίας επιβάλλει να έχει ο ασφαλι
σμένος τη δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος το δικηγόρο του,
ή κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο διαθέτει τα προσόντα που
απαιτεί η εθνική νομοθεσία μέσα στα πλαίσια κάθε δικα
στικής ή διοικητικής διαδικασίας και κάθε φορά που
ανακύπτει σύγκρουση των συμφερόντων ·
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ότι πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη η ευχέρεια να απαλασ
σουν τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση να επιτρέπουν
στον ασφαλισμένο την ως άνω ελεύθερη επιλογή δικηγόρου,
όταν η ασφάλιση νομικής προστασίας αφορά μόνον υποθέ
σεις που οφείλονται στη χρησιμοποίηση οχήματος οδικής
κυκλοφορίας στο έδαφος τους και συντρέχουν και άλλες
περιοριστικές προϋποθέσεις ■

ότι, αν υπάρξουν διενέξεις μεταξύ του ασφαλισμένου και
του ασφαλιστή του, επιβάλλεται να επιλύονται κατά τον
δικαιότερο και ταχύτερο τρόπο · ότι, συνεπώς, είναι
σκόπιμο να προβλέπεται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια
νομικής προστασίας η προσφυγή σε διατησία ή σε άλλη
διαδικασία που παρέχει αντίστοιχες εγγυήσεις·

ότι η οδηγία 73/239/EOK ορίζει στο παράρτημα, σημείο Γ
δεύτερο εδάφιο, ότι οι κίνδυνοι των κλάδων 14 και 15 που
αναφέρονται στο σημείο Α δεν μπορούν να θεωρηθούν ως
παρεπόμενοι κίνδυνοι άλλων κλάδων · ότι πρέπει να
αποφευχθεί το ενδεχόμενο να καλύπτει μια ασφαλιστική
επιχείρηση τη νομική προστασία ως παρεπόμενο κίνδυνο
άλλου κινδύνου χωρίς να της έχει δοθεί η σχετική άδεια
άσκησης ασφάλισης κατά κινδύνων νομικής προστασίας
ότι πρέπει, μολαταύτα, να δοθεί στα κράτη μέλη η ευχέρεια
να θεωρούν τον κλάδο 17 ως παρεπόμενο κίνδυνο του
κλάδου 18 σε συγκεκριμένες περιπτώσεις· ότι, συνεπώς, θα
πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το σημείο Γ αυτού του
παραρτήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΆρSρο 1

Η παρούσα οδηγία έχει ως αντικείμενο το συντονισμό των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας που προβλέ
πεται στο σημείο Α. 17 του παραρτήματος της οδηγίας
73/239/EOK, προκειμένου να διευκολυνθεί η πραγματική
άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης και να αποφευχθεί
κατά το δυνατόν κάθε κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων
που οφείλεται στο γεγονός ότι ο ασφαλιστής καλύπτει και
άλλον ασφαλισμένο ή ότι καλύπτει τον ασφαλισμένο ταυτό
χρονα για τους κινδύνους νομικής προστασίας και για τους
κινδύνους άλλο κλάδου που προβλέπεται στο παράρτημα
αυτό και, αν ανακύψει παρόμοια σύγκρουση, να καθιστά
δυνατή την επίλυσή της.
ΆρSρο 2

1 . Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην ασφάλιση νομι
κής προστασίας. Η ασφάλιση αυτή συνίσταται στην έναντι
καταβολής ασφαλίστρου συμβατική δέσμευση περί αναλή
ψεως των δικαστικών εξόδων και παροχής άλλων υπηρε
σιών που απορρέουν από την εν λόγω ασφαλιστική κάλυψη,
και ιδίως :

— στην ανόρθωση της ζημίας που υπέστη ο ασφαλισμένος
είτε μέσω εξωδίκου συμβιβασμού είτε μέσω αστικής ή
ποινικής δίκης,
— στην υπεράσπιση ή εκπροσώπηση του ασφαλισμένου σε
αστική, ποινική, διοικητική ή άλλη δίκη ή κατ' απαιτή
σεως η οποία εγείρεται εναντίον του.

2.
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Ωστόσο, στην παρούσα οδηγία δεν εμπίπτει :

— η ασφάλιση νομικής προστασίας, όταν αυτή αφορά
διαφορές ή κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση
θαλασσίων πλοίων ή σχετίζονται με τη χρήση αυτή,
— η δραστηριότητα του ασφαλιστή αστικής ευθύνης προς

υπεράσπιση ή εκπροσώπηση του ασφαλισμένου πελάτη
του σε κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία, εφόσον
αυτή η δραστηριότητα ασκείται συγχρόνως και προς το
συμφέρον αυτού του ιδίου δυνάμει της κάλυψης αυτής
— εφόσον ένα κράτος μέλος το επιθυμεί, η δραστηριότητα
νομικής προστασίας που αναπτύσσει ο ασφαλιστής της
βοήθειας, εφόσον αυτή η δραστηριότητα ασκείται σε
κράτος άλλο από εκείνο της συνήθους διαμονής του
ασφαλισμένου, αποτελεί τμήμα σύμβασης που αφορά
μόνο τη βοήθεια που παρέχεται σε πρόσωπα που αντιμε
τωπίζουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια μετακινήσεων ή
απουσιών από την κατοικία ή τον τόπο διαμονής. Στην
περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να
αναγράφει ευκρινώς τη δήλωση ότι η εν λόγω κάλυψη
περιορίζεται στις περιστάσεις που αναφέρονται στην
προηγούμενη περίοδο και έχει επικουρικό χαρακτήρα σε
σχέση με τη βοήθεια.

ΆρSρο 3

1 . Η εγγύηση νομικής προστασίας πρέπει να αποτελεί
αντικείμενο σύμβασης ξεχωριστής από τη σύμβαση τη
συναπτόμενη για άλλους κλάδους ή αντικείμενο ξεχωριστού
κεφαλαίου ενός ενιαίου ασφαλιστηρίου με μνεία του περιε
χομένου της εγγύησης νομικής προστασίας, αν απαιτεί
τούτο το κράτος, και του αντίστοιχου ασφαλίστρου.
2. Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για
να εξασφαλίσει ότι οι εγκατεστημένες στην επικράτειά του
επιχειρήσεις συμμορφούνται, ανάλογα με τη λύση που
επιβάλλει το κράτος μέλος, ή κατ' επιλογήν τους αν το
κράτος μέλος συμφωνεί, προς μία τουλάχιστον από τις
ακόλουθες εναλλακτικές λύσεις :
α) η επιχείρηση εξασφαλίζει ότι κανένα μέλος του προσωπι
κού που έχει αναλάβει τη διαχείριση των ασφαλιστικών
περιπτώσεων του κλάδου νομικής προστασίας ή την
παροχή νομικών συμβουλών σχετικών προς τη διαχεί
ριση αυτή δεν ασκεί συγχρόνως παρόμοια δραστηριό
τητα :

— για άλλο κλάδο που καλύπτει η ίδια η επιχείριση, αν
πρόκειται για επιχείρηση πολλαπλών κλάδων,
— άσχετα από το αν πρόκειται για επιχείρηση πολλα
πλών κλάδων ή για εξειδικευμένη επιχείρηση, σε
άλλη επιχείρηση συνδεόμενη με την πρώτη με οικο
νομικούς, εμπορικούς ή διοικητικούς δεσμούς, η
οποία και καλύπτει έναν ή περισσότερους ασφαλιστι
κούς κλάδους από αυτούς που αναφέρει η οδηγία
73/239/EOK ■

β) η επιχείρηση αναθέτει τη διαχείριση των ασφαλιστικών
περιπτώσεων του κλάδου νομικής προστασίας σε μια
νομικά ξεχωριστή επιχείρηση. Μνεία της επιχείρησης
αυτής γίνεται στη χωριστή σύμβαση ή το χωριστό κεφά
λαιο του ασφαλιστηρίου που προβλέπεται στην παρά
γραφο 1 . Αν αυτή η νομικά ξεχωριστή επιχείρηση συνδέ
εται με άλλη επιχείρηση που ασκεί ασφαλιστική δραστη
ριότητα σε έναν ή περισσότερους άλλους κλάδους που
αναφέρονται στο σημείο Α του παραρτήματος της
οδηγίας 73/239/EOK, τα μέλη του προσωπικού της εν
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λόγω επιχείρησης τα οποία ασχολούνται με τη διαχεί
ριση ασφαλιστικών περιπτώσεων ή την παροχή νομικών
συμβουλών σχετικά με αυτή τη διαχείριση δεν επιτρέπε
ται να ασκούν συγχρόνως την αυτή ή παρόμοια δραστη
ριότητα για την άλλη επιχείρηση. Επιπλέον, τα κράτη
μέλη μπορούν να επιβάλουν τις αυτές απαιτήσεις για τα
μέλη του διευθυντικού οργάνου ·
γ) η επιχείρηση πρέπει να προβλέπει στη σύμβαση το δικαί
ωμα του ασφαλισμένου να αναθέτει σε δικηγόρο της
επιλογής του ή, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την εθνική
νομοθεσία, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο διαθέτει τα
απαραίτητα προσόντα, την υπεράσπιση των συμφερό
ντων του από τη στιγμή κατά την οποία δικαιούται να
ζητήσει παρέμβαση του ασφαλιστή δυνάμει του ασφαλι
στηρίου.
3 . Οποιαδήποτε λύση και αν επιλεγεί, οι ασφαλισμένοι
κατά κινδύνων νομικής προστασίας θεωρείται ότι
απολαύουν ισοδύναμων εγγυήσεων βάσει της παρούσας
οδηγίας.

διαφοράς να εξασφαλίζονται από δικηγόρους τελείως
ανεξάρτητους, εφόσον οι εν λόγω διάδικοι είναι ασφαλι
σμένοι σε θέματα νομικής προστασίας στον ίδιο ασφα
λιστή.

2. Η εξαίρεση που παραχωρείται από κράτος μέλος σε
μία επιχείρηση κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 δεν θίγει
την εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 2.
Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε,
χωρίς να θίγεται οποιοδήποτε δικαίωμα προσφυγής σε δικα
στική αρχή, που ενδεχομένως προβλέπεται από εθνικό
δίκαιο, να προβλεφθεί μια διαδικασία διαιτησίας ή άλλη
διαδικασία που να παρουσιάζει ανάλογα εχέγγυα αντικειμε
νικότητας με την οποία να μπορεί να αποφασίζονται, σε
περίπτωση διάστασης απόψεων μεταξύ του ασφαλιστή νομι- κής προστασίας και του ασφαλισμένου του, οι δέουσες ενέρ
γειες για τη ρύθμιση της διαφοράς.

Άρθρο 4

Η ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να αναφέρει ότι ο ασφαλι
σμένος έχει το δικαίωμα να προσφύγει σε μια τέτοια διαδι

1 . Κάθε ασφαλιστική σύμβαση νομικής προστασίας
προβλέπει ρητά ότι :

'Άρθρο 7

α) σε κάθε δικαστική ή διοικητική διαδικασία, όταν καλεί
ται δικηγόρος, ή κάθε άλλο πρόσωπο που διαθέτει τα
προσόντα τα οποία απαιτεί η εθνική νομοθεσία, για να
υπερασπίσει ή να εκπροσωπήσει τον ασφαλισμένο ή να
εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του, ο ασφαλισμένος έχει
την ελευθερία της σχετικής επιλογής

Κάθε φορά που ανακύπτει σύγκρουση συμφερόντων ή
διαφωνία όσον αφορά τη διευθέτηση της διαφοράς, ο ασφα
λιστής νομικής προστασίας ή, ανάλογα με την περίπτωση,
το γραφείο διακανονισμού ζημιών υποχρεούται να ενημερώ
νει τον ασφαλισμένο :

κασία.

β) ο ασφαλισμένος είναι ελεύθερος να επιλέγει δικηγόρο, ή,
αν θέλει και εφόσον το επιτρέπει η εθνική νομοθεσία,
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διαθέτει τα κατάλληλα
προσόντα για την υπεράσπιση των συμφερόντων του, σε
περίπτωση που ανακύψει σύγκρουση συμφερόντων.

— για το δικαίωμα που προβλέπει το άρθρο 4,
— για τη δυνατότητα να προσφύγει στη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 6.

2. Ως δικηγόρος νοείται κάθε πρόσωπο που δικαιούται να
ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες υπό μία από
τις ονομασίες που προβλέπει η οδηγία 77/249/EOK του
Συμβουλίου της 22 Μαρτίου 1977 περί διευκολύνσεως της
πραγματικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
από δικηγόρους (1)

Τα κράτη μέλη καταργούν κάθε διάταξη η οποία απαγο
ρεύει την άσκηση, στο έδαφός τους, ασφάλισης νομικής
προστασίας συγχρόνως με άλλους ασφαλιστικούς κλάδους.

'Άρθρο 5

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Στο παράρτημα της οδηγίας 73/239/EOK, το δεύτερο
εδάφιο του σημείου Γ αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :

1 . Κάθε κράτος μέλος μπορεί να εξαιρέσει από την εφαρ
μογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 την ασφάλιση νομικής
προστασίας αν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι :

«Πάντως οι κίνδυνοι που περιλαμβάνονται στους
κλάδους 14, 15 και 17 του σημείου Α δεν μπορούν να
θεωρηθούν ως παρεπόμενοι κίνδυνοι άλλων κλάδων.

α) η ασφάλιση περιορίζεται σε υποθέσεις που προκύπτουν
από τη χρησιμοποίηση οδικών οχημάτων στο έδαφος
του οικείου κράτους μέλους

Πάντως, ο κίνδυνος που περιλαμβάνεται στον κλάδο 17
(ασφάλιση νομικής προστασίας) μπορεί να θεωρηθεί ως
παρεπόμενος κίνδυνος του κλάδου 18, εφόσον πληρού
νται οι όροι του πρώτου εδαφίου και ο κύριος κίνδυνος
αφορά μόνο τη βοήθεια που δίνεται στα πρόσωπα που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια μετακινή
σεων ή απουσιών από την κατοικία ή τον τόπο μόνιμης
διαμονής.

β) η ασφάλιση συνδέεται με σύμβαση βοηθείας που θα
παρέχεται σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης όπου
ενέχεται οδικό όχημα ·
γ) ούτε ο ασφαλιστής της νομικής προστασίας ούτε ο ασφα
λιστής της βοήθειας δεν καλύπτουν κλάδο ευθύνης ·

δ) λαμβάνονται μέτρα ώστε η παροχή νομικών συμβουλών
και η εκπροσώπηση καθενός των διαδίκων σε περίπτωση
(') ΕΕ αριθ. L 78 της 26. 3. 1977, σ. 17.

Η ασφάλιση της νομική προστασίας μπορεί επίσης να
θεωρηθεί ως παρεπόμενος κίνδυνος υπό τις προϋποθέσεις
του πρώτου εδαφίου, εφόσον αφορά διαφορές ή κινδύ
νους που προκύπτουν από τη χρήση θαλασσίων πλοίων
σχετίζονται με τη χρήση αυτή.
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Αριθ. L 185/80
Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1990
τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν προς την
παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Οι τροποποιημένες αυτές διατάξεις εφαρμόζονται το αργό
τερο την 1η Ιουλίου 1990.

ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δελτίου που θεσπίζουν
στον τομέα τον οποίο καλύπτει η παρούσα οδηγία.
Άρθρο 12

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 1987.

Ά
' ρθρο 11

Για το Συμβούλιο

Αμέσως μετά την κοινοποίηση (') της παρούσας οδηγίας τα
κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των

L. TINDEMANS

(') Η παρούσα οδηγία κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις 25 Ιουνί
ου 1987 .

Ο Πρόεδρος

Αριθ. L 185/81
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Ιουνίου 1987

για την τροποποίηση της οδηγίας 80/39Θ/EOK περί συντονισμού των όρων καταρτίσεως,
ελέγχου και διαδόσεως του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισα
γωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών
(87/345/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 54, παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ('),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Εκτιμώντας :
ότι το Συμβούλιο ενέκρινε στις 17 Νοεμβρίου 1986 την
οδηγία 86/566/EOK για την τροποποίηση της πρώτης
οδηγίας της 11ης Μαΐου 1960 περί εφαρμογής του άρθρου
67 της συνθήκης (3) · ότι, κατά συνέπεια, ο αριθμός των
αιτήσεων για την εισαγωγή αξιών σε χρηματιστήρια που
λειτουργούν σε άλλα κράτη αναμένεται ότι θα αυξηθεί ·

ότι η οδηγία 80/390/EOK (4), όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 82/ 148/EOK (5), προβλέπει στο άρθρο 24 ότι αν για
■ την ίδια κινητή αξία υποβάλλονται αιτήσεις εισαγωγής της
σε χρηματιστήρια περισσότερων του ενός κρατών μελών, οι
αρμόδιες αρχές τους πρέπει να συνεργάζονται και να
προσπαθούν να δεχθούν ένα ενιαία κείμενο για το ενημερω
τικό δελτίο, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ·
ότι η διάταξη αυτή δεν συνεπάγεται την πλήρη αμοιβαία
αναγνώριση των ενημερωτικών δελτίων για την εισαγωγή
στο χρηματιστήριο και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να τροπο
ποιηθεί ανάλογα η οδηγία αυτή ώστε να επιτευχθεί η
αναγνώριση αυτή ·

ότι η αμοιβαία αναγνώριση αποτελεί σημαντικό βήμα για
τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς της Κοινότητας
ότι στη συνάρτηση αυτή πρέπει να καθοριστούν οι αρχές
που θα είναι αρμόδιες να ελέγχουν και να εγκρίνουν το
ενημερωτικό δελτίο όταν η αίτηση εισαγωγής στο χρηματι
στήριο υποβάλλεται ταυτοχρόνως σε περισσότερα του ενός
κράτη μέλη ■

ότι η αμοιβαία αναγνώριση του ενημερωτικού δελτίου δεν
συνεπάγεται αφεαυτής δικαίωμα εισαγωγής στο χρηματι
στήριο ·

ότι πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα επέκτασης της
αναγνώρισης και στα ενημερωτικά δελτία που προέρχονται
από τρίτες χώρες, με συμφωνίες που θα συνάπτει η Κοινό
τητα με τις χώρες αυτές υπό τον όρο της αμοιβαιότητας ■
ότι πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για το Βασί
λειο της Ισπανίας και την Πορτογαλική Δημοκρατία, ώστε
να ληφθούν υπόψη οι προθεσμίες που έχουν παραχωρηθεί
σ' αυτά τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος
2 της οδηγίας 83/566/EOK,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Ά
' ρθρο 1

Το τμήμα ΓV της οδηγίας 80/390/EOK αντικαθίσταται από
τα εξής, τα δε τμήματα V και VI παίρνουν τον αριθμό VIII
και IX :
«ΤΜΗΜΑ ΓV

Καθορισμός της αρμόδιας αρχής
Άρθρο 24

Αν, για την ίδια κινητή αξία, υποβάλλονται συγχρόνως ή
με μικρή χρονική διαφορά αιτήσεις εισαγωγής της σε
χρηματιστήρια που εδρεύουν ή λειτουργούν σε περισσό
τερα του ενός κράτη μέλη, περιλαμβανομένου και του
κράτους μέλους όπου βρίσκεται η καταστατική έδρα του
εκδότη, το ενημερωτικό δελτίο πρέπει να καταρτίζεται,
σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα
οδηγία, στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται η καταστα
τική έδρα του εκδότη και να εγκρίνεται από τις αρμόδιες
αρχές του κράτους αυτού · εάν ο εκδότης δεν έχει την
καταστατική του έδρα σ' ένα από τα κράτη μέλη αυτά,
αποφασίζει ο ίδιος ο εκδότης βάσει της νομοθεσίας
τίνος από αυτά τα κράτη μέλη θα καταρτισθεί και θα
εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο.

ότι η αμοιβαία αναγνώριση λειτουργεί μόνον εφόσον η
οδηγία 80/390/EOK, καθώς και οι οδηγίες στις οποίες αυτή
παραπέμπει έχουν ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο του
κράτους μέλους, του οποίου οι αρμόδιες αρχές εγκρίνουν το
ενημερωτικό δελτίο ·

ΤΜΗΜΑ V

Αμοιβαία αναγνώριση
Άρθρο 24α

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C
C
L
L
L

125 της 11 . 5. 1987, σ. 173 .
150 της 9. 6. 1987, σ. 18.
332 της 26. 11 . 1986, σ. 22.
100 της 17. 4. 1980, σ. 1 .
62 της 5 . 3 . 1982, σ. 22 .

1 . Εάν το ενημερωτικό δελτίο έχει εγκριθεί σύμφωνα
με το άρθρο 24 και με την επιφύλαξη ενδεχομένως της
μετάφρασής του, πρέπει να αναγνωρίζεται από τα άλλα
κράτη μέλη όπου υποβάλλεται αίτηση εισαγωγής στο
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χρηματιστήριο, χωρίς να χρειάζεται να εγκριθεί εκ νεου
από τις αρμόδιες αρχές των εν λόγω κρατών και χωρίς
να μπορούν αυτές να απαιτούν την προσθήκη στο δελτίο
συμπληρωματικών πληροφοριών. Οι αρμόδιες αρχές
μπορούν ωστόσο να απαιτούν την προσθήκη στο
δελτίου ειδικών στοιχείων για την αγορά της χώρας
εισαγωγής, ιδίως όσον αφορά το φορολογικό καθεστώς
των εσόδων από αυτές τις αξίες και τους χρηματοπιστω
τικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν χρηματοοικονομι
κός τον εκδότη σ' αυτή τη χώρα καθώς και τον τρόπο
δημοσίευσης των αγγελιών και κοινοποιήσεων προς τους
επενδυτές.
2. Το ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από τις
αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 24 πρέπει
να αναγνωρίζεται στο άλλο κράτος μέλος στο οποίο
υποβάλλεται αίτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο,
ακόμη και αν έχει χορηγηθεί μερική απαλλαγή ή μερική
παρέκκλιση κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας,
εφόσον :

α) το είδος της εν λόγω απαλλαγής ή παρέκκλισης
αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία του άλλου ενδιαφε
ρόμενου κράτους μέλους, και
β) οι ίδιες περιστάσεις που δικαιολογούν την εν λόγω
απαλλαγή ή παρέκκλιση συντρέχουν επίσης στο άλλο
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και δεν υπάρχουν άλλες
προϋποθέσεις απαλλαγών ή παρεκκλίσεων βάσει των
οποίων η αρμόδια αρχή του κράτους αυτού θα
μπορούσε να αρνηθεί τις εν λόγω απαλλαγές ή
παρεκκλίσεις.

Ακόμη και αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται στα στοιχεία α) και β), το ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές
του να αναγνωρίζουν το ενημερωτικό δελτίο που έχει
εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του
άρθρου 24.
3 . Όταν εγκρίνουν το ενημερωτικό δελτίο, οι κατά
την έννοια του άρθρου 24 αρμόδιες αρχές χορηγούν στις
αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών στα οποία
ζητείται η εισαγωγή στο χρηματιστήριο, πιστοποιητικό
όπου βεβαιώνεται η έγκριση . Αν έχει χορηγηθεί μερική
απαλλαγή ή μερική παρέκκλιση κατ' εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας, το γεγονός αυτό καθώς και η αιτιο
λόγηση του αναγράφονται στο πιστοποιητικό.
4. Όταν υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στο χρηματι
στήριο, ο εκδότης κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές καθε
νός από τα άλλα κράτη μέλη στα οποία ζητεί την εισα
γωγή στο χρηματιστήριο, το σχέδιο ενημερωτικού
δελτίου που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στο κράτος
αυτό.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν την εφαρ
μογή του παρόντος άρθρου στα ενημερωτικά δελτία που
προέρχονται από εκδότες οι οποίοι έχουν την καταστα
τική έδρα τους σε ένα κράτος μέλος.
ΆρSρο 24α

1 . Αν για τις κινητές αξίες των οποίων ζητείται
συγχρόνως ή με μικρή χρονική διαφορά η εισαγωγή στα
χρηματιστήρια περισσότερων κρατών μελών έχει καταρ
τιστεί και εγκριθεί από τις κατά το άρθρο 24 αρμόδιες

αρχές ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με την παρούσα

οδηγία κατά τη στιγμή της προσφοράς στο κοινό μέσα
στους τρεις τελευταίους μήνες πριν υποβληθεί η αίτηση
εισαγωγή σ' αυτό το κράτος, τότε το δελτίο αυτό, με την
επιφύλαξη ενδεχομένως της μετάφρασης του, πρέπει να
αναγνωρίζεται ως ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής από τα
άλλα κράτη μέλη όπου ζητείται η εισαγωγή στο επίσημη
δελτίο του χρηματιστηρίου αξιών, χωρίς να πρέπει να
εγκριθεί εκ νέου από τις αρμόδιες αρχές των κρατών
μελών και χωρίς να μπορούν αυτές να απαιτούν την
προσθήκη στο δελτίο συμπληρωματικών πληροφοριών.
Οι αρχές αυτές μπορούν όμως να απαιτούν την
προσθήκη στο δελτίο ειδικών στοιχείων για την αγορά
της χώρας εισαγωγής, ιδίως όσον αφορά το φορολογικό
καθεστώς των εσόδων από αυτές τις αξίες και τους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν
χρηματοοικονομικούς τον εκδότη σ' αυτή τη χώρα,
καθώς και τον τρόπο δημοσίευσης των αγγελιών και
κοινοποιήσεων προς τους επενδυτές.
2. Το άρθρο 24α παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 εφαρμόζεται
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου.
3 . Το άρθρο 23 έχει εφαρμογή όσον αφορά κάθε μετα
βολή που επέρχεται μεταξύ της στιγμής κατά την οποία
αποφασίζεται το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της στιγμής
κατά την οποία επέρχεται πράγματι η εισαγωγή στο
χρηματιστήριο.
ΤΜΗΜΑ VI

Συνεργασία
ΆρSρο 24γ

1 . Οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται, στο βαθμό που
είναι αναγκαίος για την εκτέλεση των καθηκόντων τους
και ανταλάσσουν κάθε απαιτούμενη πληροφορία για το
σκοπό αυτό.

2. Όταν μια αίτηση εισαγωγής στο επίσημη δελτίο
χρηματιστηρίου, η οποία αφορά κινητές αξίες οι οποίες
δίνουν πρόσβαση στο εταιρικό κεφάλαιο, αμέσως ή
αργότερα, υποβάλλεται σε ένα ή περισσότερα κράτη
μέλη εκτός από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η καταστα
τική έδρα του εκδότη των μετοχών για τις οποίες παρέ
χουν δικαίωμα οι τίτλοι αυτοί, ενώ οι μετοχές του
εκδότη αυτού έχουν ήδη εισαχθεί στο χρηματιστήριο
του τελευταίου αυτού κράτους, οι αρμόδιες αρχές
μπορούν να αποφανθούν μόνον αφού συμβουλευτούν τις
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου βρίσκεται η
καταστατική έδρα του εκδότη των εν λόγω μετοχών.

3 . Όταν υποβάλλεται αίτηση εισαγωγής στο χρηματι
στήριο μιας κινητής αξίας ή οποία έχει ήδη εισαχθεί σε
χρηματιστήριο άλλου κράτους μέλους πριν από έξι το
πολύ μήνες, οι αρμόδιες αρχές στις οποίες υποβάλλεται η
αίτηση έρχονται σε επαφή με τις αρχές που ήδη έχουν
κάνει δεκτή την κινητή αξία στο χρηματιστήριο και,
εφόσον είναι δυνατόν, απαλλάσουν τον εκδότη από τη
σύνταξη νέου δελτίου, υπό την επιφύλαξη μιας ενδεχομέ
νως αναγκαίας ενημερώσεως μεταφράσεως ή συμπληρώ
σεως που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.
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Άρθρο 25

1 . Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι όλα τα πρόσωπα
που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα στις αρμό
διες αρχές είναι υποχρεωμένα σε τήρηση του επαγγελμα
τικού απορρήτου. Τούτο συνεπάγεται ότι οι εμπιστευτι
κές πληροφορίες, τις οποίες έλαβαν επαγγελματικά, δεν
είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε κανένα πρόσωπο ή
αρχή, εκτός αν υφίσταται σχετική νομοθετική διάταξη.
2. Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει πάντως τις αρμόδιες
αρχές διαφόρων κρατών μελών να ανταλάσσουν τις
πληροφορίες που προβλέπονται από την παρούσα
οδηγία. Οι ανταλασσόμενες πληροφορίες καλύπτονται
από το επαγγελματικό απόρρητο σε τήρηση του οποίου
υποχρεούνται τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει
δραστηριότητες στις αρμόδιες αρχές που λαμβάνουν τις
πληροφορίες αυτές.
3 . Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που διέπονται
από το ποινικό δίκαιο, η αρμόδια αρχή η οποία λαμβά
νει τις πληροφορίες μπορεί να τις χρησιμοποιήσει μόνο
για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή στα πλαίσια
διοικητικών προσφυγών ή δικαιοδοτικών διαδικασιών
που σχετίζονται με τα καθήκοντα αυτά.
ΤΜΗΜΑ VII

Διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες
Άρθρο 25α

Η Κοινότητα μπορεί, με συμφωνίες που συνάπτονται με
μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, κατ' εφαρμογή της
συνθήκης να αναγνωρίζει, υπό το καθεστώς της αμοιβαι-

ότητας, τα ενημερωτικά δελτία για εισαγωγή σε χρημα
τιστήριο που έχουν καταρτιστεί και ελεγχθεί σύμφωνα
με τις ρυθμίσεις αυτή ή αυτών των τρίτων χωρών, ως
πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας εφόσον
οι εν λόγω ρυθμίσεις εξασφαλίζουν προστασία των επεν
δυτών ισοδύναμη με την προστασία που παρέχει η
παρούσα οδηγία, έστω και αν οι ρυθμίσεις αυτές είναι
διαφορετικές από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.»

Άρθρο 2

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα
για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο
την 1η Ιανουαρίου 1990. Πληροφορούν αμέσως την
Επιτροπή σχετικά. Ωστόσο, αντί της 1ης Ιανουαρίου 1990,
για το Βασίλειο της Ισπανίας ορίζεται ως προθεσμία η 1η
Ιανουαρίου 1991 και γιά την Πορτογαλική Δημοκρατία η 1η
Ιανουαρίου 1992.

2. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείμε
νοπ των ουσιωδών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικη
τικών διατάξεων που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται
από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Λουξεμβούργο, 22 Ιουνίου 1987.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
L. TINDEMANS

