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Αριθ. L 310/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3538/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Νοεμβρίου 1988

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα
άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
H 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. 2221 /88 (2), και ιδίως το άρθρο
13 παράγραφος 5,

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

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής

συντελεστή μετατροπής 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,
— για άλλα νομίσματα, σε τιμή μετατροπής που βασίζεται
στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών ισοτιμιών
όψεως καθενός από αυτά τα νομίσματα, όπως αυτή
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου
σε σχέση με τα νομίσματα της Κοινότητας που αναφέ
ρονται στην προηγούμενη περίπτωση, και του προανα
φερθέντος συντελεστή ·
'

ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 14 Νοεμβρίου 1988 ·
ότι o διορθωτικός συντελεστής που αναφέρεται στην προη
γούμενη περίπτωση εφαρμόζεται σε όλα τα στοιχεία υπολο
γισμού των εισφορών, περιλαμβανομένων και των συντελε
στών ισοτιμίας
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2401/88 στις τιμές προσφοράς και
στις τιμές αυτής της ημέρας των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν επί του παρόντος σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,

Εκτιμώντας:

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως' και των πλιγου
ριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2401/88 της Επιτροπής (5) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει·

ότι για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών, o υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
(')
0
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ)

του κανονισμού (EÔK) αριθ. 2727/75 καθορίζονται στο
παράρτημα.

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Νοεμβρίου
1988 .

Αριθ. L 310/2
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 1988.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 1988 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στο σιτηρά, στα άλευρα και σία πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(ECU/τόνο)

Εισφορές
Κωδικός ΣΟ

0709 90 60
07129019

1001 10 10
1001 1090

Πορτογαλία

Τρίτες χώρες

0,00
0,00
29,07

132,42
132,42

29,07
0,00
0,00
33,13

100190 91

1001 90 99

1002 00 00
1003 00 10

26,87
26,87
83,03

1003 0090

1004 0010
1005 10 90

1005 90 00

1007 00 90

21,52

100810 00

' 26,87
26,87
26,87

1008 2000
1008 3000

0

1008 90 10

26,87
2^5
60,06
58,31
3,91 -

1008 9090

1101 00 00

11021000
11031110
11031190

128,35
128,35

1 18,10 (6)
121,86
121,86
66,30
66,30

83,03
0,00
0,00

100400 90

185,61 (') 0
185,61 (')O

132,4200
132,4200
142,06 (4)
42,89

101,560
0,00 o
0
0,00
19337
179,02
300,95
208,12

(') Γιο τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 ECU ανά τόνο.
(J) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ή των υπερποντίων χωρών και εδαφών και εισαγόμενα στα γαλλικά υπερ
πόντια διαμερίσματα.

(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ ή ΡΤΟΜ η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 ECU 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 ECU ανά τόνο.

(6) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται οπό
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 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που εφαρμό
ζεται στη σίκαλη.
f
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Αριθ. L 310/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3539/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Νοεμβρίου 1988

περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη β6νη
H 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. 2221 /88 (2), και ιδίως το άρθρο

15 παράγραφος 6,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 περί της, αξίας της λογιστικής μονάδας
και των τιμών συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμοσθούν
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1636/87 (4), και ιδίως το άρθρο 3,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής
Εκτιμώντας :

ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2402/88 της Επιτροπής (5) και όλους τους μετα
γενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·

ότι, για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών, o 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 το διορθωτικό συντελεστή

που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,
— για άλλα νομίσματα, σε τιμή μετατροπής που βασίζεται
στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών ισοτιμιών
όψεως καθενός από αυτά τα νομίσματα, όπως αυτή
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου
σε σχέση με τα νομίσματα της Κοινότητας που αναφέ
ρονται στην προηγούμενη περίπτωση, και του προανα
φερθέντος συντελεστή ·
ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 14 Νοεμβρίου 1988 ·

ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγοράς
της ημέρας αυτής οι πριμοδοτήσεις, που προσθέτονται στις
εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος, τροποποιούνται
σύμφωνα με τα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Νοεμβρίου
1988.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 15 Νοεμβρίου 1988.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(').EE αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975, α 1 .

0 ΕΕ αριθ. L 197 της 26. ί. 1988, σ. 16.
(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 205 της 30. 7. 1988, σ. 99.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Εχιτροχής της 15ης Νοεμβρίου 1988 κερί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
A. Σιτηρά και άλευρα
(.ECU/τόνο, j
Τρέχων

1η προθεσμία

U

12

■ 1

2

0709 90 60

0

0

0

0

0712 9019

α

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 1090

0

0

0

0

1001 9091

0

0

0

4,51

1001 9099

0

0

0

4,51

100200 00

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 0090

0

0

0

0

10040010

0

0

0

10040090

0

0

0

7,52
7,52

1005 10 90

0

0

0

0

1005 9000

0

0

0

0

100700 90

0

0

0

0

1008 1000

0

0

0

0

1008 2000

0

0

0

0

1008 3000

0

0

0

0.

1008 9090

0

0

0

0

11010000

0

0

0

6,31

Κωδικός ΣΟ

2η προθεσμία

3η προθεσμία

0 ,

B. Βύνη
(ECU/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

u

12

1

2

3

1107 1011

0

0

Q

8,03

8,03

11071019

0

0

0

6,00

6,00

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 1099

0

0

0

0

0

1107 2000

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

16. 11 . 88

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 310/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3540/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Νοεμβρίου 1988

περί καθορισμού των ποσών που εισπράττονται στον τομέα του βοείου κρέατος για τα
προϊόντα που εξήλθαν « από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την εβδομάδα από τις 24 έως 30
Οκτωβρίου 1988
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1347/86 του Συμβουλίου της
6ης Μαΐου 1986 για τη χορήγηση πριμοδότησης για τη
σφαγή ορισμένων χονδρών βοοειδών κρεατοπαραγωγής στο
Ηνωμένο Βασίλειο ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 467/87 (2)·

έξοδο από το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου των προϊ
όντων που αναφέρονται στο παράρτημα του εν λόγω κανο
νισμού, καθορίζονται κάθε εβδομάδα από την Επιτροπή ·
ότι πρέπει, συνεπώς, να καθοριστούν τα ποσά που εισπράτ
τονται για τα προϊόντα που εξήλθαν από το Ηνωμένο Βασί
λειο κατά την εβδομάδα από τις 24 έως 30 Οκτωβρίου 1988,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1695/86 της Επιτροπής της
30ής Μαΐου 1986 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμο

γής της πριμοδότησης για τη σφαγή ορισμένων χονδρών
βοοειδών κρεατοπαραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3988/87 (4), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1347/86, ένα ποσό, ίσο με εκείνο της μεταβλητής πριμοδό

ΆρSρο 1
Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 3 του τροποποιημένου κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1347/86 και όσον αφορά τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1695/86, τα οποία εξήλθαν από το έδαφος του
Ηνωμένου Βασιλείου κατά την εβδομάδα από τις 24 έως 30
Οκτωβρίου 1988 τα ποσά που εισπράττονται καθορίζονται
στο παράρτημα.

τησης για τη σφαγή που χορηγείται στο Ηνωμένο Βασίλειο,
εισπράττεται για τα κρέατα και τα παρασκευάσματα που
προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν πριμοδοτηθεί κατά
την αποστολή τους προς τα άλλα κράτη μέλη ή κατά την
εξαγωγή τους προς τις τρίτες χώρες

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1695/86, τα ποσά που εισπράττονται, κατά την

Εφαρμόζεται από τις 24 Οκτωβρίου 1988.

ΆρSρο 2

Κοινοτήτων.

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

Βρυξέλλες 15 Νοεμβρίου 1988.
Γ\α την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΒSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(')
0
(3)
(0

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 .
146 της 31 . 5. 1986, σ. 56.
376 της 31 . 12. 1987, σ. 31

Αριθ. L 310/6

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πονά που εισπράττονται για τα προϊόντα που εξήλθαν από το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την
εβδομάδα αχό τις 24 έως τις 30 Οκτωβρίου 1988

(ECU/100 kg καθαρού βάρους)
Κωδικός ΣΟ

Ποσό

0201 10 10

25,99493

0201 1090

25,99493

0201 2011

25,99493

0201 20 19

25,99493

0201 2031

20,79594

02012039

20,79594

0201 2051

31,19392

0201 2059

31,19392

0201 2090

20,79594

0201 30

35,61305

0202 1000

25,99493

0202 20 10

25,99493

0202 2030
0202 20 50

20,79594
31,19392

0202 2090

20,79594

0202 30 10

35,61305

0202 3050

35,61305

0202 3090

35,61305

02061095

35,61305

02062991

35,61305

021020 10

20,79594

0210 2090

29,63422
29,63422
29,63422
20,79594

021090 41

1602 50 10 (')
1602 50 10 O

(') Προϊόντα που περιέχουν κατά βάρος 80% ή περισσότερο βόειο κρέας.
(2) Άλλα.
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Αριθ. L 310/7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3541/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Νοεμβρίου 1988

για την επαναφορά είσπραξης των δασμών που εφαρμόζονται έναντι των τρίτων χωρών για
ορισμένα προϊόντα καταγωγής ΓιοDγκοσλαβίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη
τας και της Ομόσπονδης Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας ('), και ιδίως το πρωτόκολλο αριθ. 1 ,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4186/87 του Συμβουλίου της
21ης Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό οροφών και
κοινοτικής επιτήρησης κατά τις εισαγωγές ορισμένων προϊ
όντων καταγωγής Γιουγκοσλαβίας ( 1988) (2), και ιδίως το
άρθρο 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 15 της συμφωνίας
συνεργασίας καθώς και εκείνες του ως άνω πρωτοκόλλου
Αύξων
αριθμός

Κωδικός ΣΟ

01.0100

4410

αριθ. 1 , τα προϊόντα που περιγράφονται στο άρθρο 1 , εισά
γονται στην Κοινότητα με ατέλεια δασμών μέσα στα όρια
ετήσιας οροφής 32 536 τόνων, μετά την κάλυψη της οποίας
οι δασμοί που εφαρμόζονται έναντι των τρίτων χωρών
δύνανται να επαναφερθούν
ότι οι εισαγωγές στην Κοιινότητα αυτών των προϊόντων
καταγωγής Γιουγκοσλαβίας έχουν καλύψει την εν λόγω

οροφή · ότι η επαναφορά των δασμών που εφαρμόζονται
έναντι των τρίτων χωρών για τα εν λόγω προϊόντα επιβάλ
λεται από την κατάσταση της αγοράς στην Κοινότητα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Από τις 19 Νοεμβρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1988, επανα
φέρονται οι δασμοί που εφαρμόζονται έναντι των τρίτων
χωρών κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των προϊόντων
που αναφέρονται κατωτέρω :

Περιγραφή εμπορευμάτων

Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλά
κες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες έστω και συσσωμα
τωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές όλες :

Άρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 15 Νοέμβριου 1988.
Για την Επιτροπή
CΟCΚFΙΕLD

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 41 της 14. 2. 1983, σ. 2.
(*) ΕΕ αριθ. L 400 της 31 . 12. 1987, σ. 6.
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Αριθ. L 310/8

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριϋ. 3542/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Νοεμβρίου 1988
περί παύσεως της αλιείας γάδου από πλοία με σημαία της Δανίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2241 /87 του Συμβουλίου της
23ης Ιουλίου 1987 περί θεσπίσεως ορισμένων μέτρων ελέγ
χου των αλιευτικών δραστηριοτήτων ('), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3483/88 (2), και ιδίως
το άρθρο 11 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3977/87 του Συμβουλίου της
21ης Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό, για ορισμένα
αποθέματα ιχθύων ή ομάδες ιχθύων, του προσωρινού συνό
λου επιτρεπομένων αλιευμάτων για το 1988 και ορισμένων
όρων υπό τους οποίους μπορούν να αλιευθούν (3), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3472/88 (4),

προβλέπει τις ποσοστώσεις για γάδο για το 1988 ·
ότι, για να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων που
αφορούν τους ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων
αποθέματος για το οποίο υπάρχει ποσόστωση, είναι ανα
γκαίο να καθορίσει η Επιτροπή την ημερομηνία κατά την
οποία τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται από πλοία που
φέρουν τη σημαία κράτους μέλους θεωρείται ότι έχουν
εξαντλήσει την ποσότητα που έχει διατεθεί·

ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην
Επιτροπή, το ποσό των αλιευμάτων γάδου στα ύδατα των

διαιρέσεων CIEM II a (ζώνη ΕΟΚ) και IV, από πλοία με
σημαία της Δανίας ή νηολογημένα στη Δανία, έφθασαν τις
ποσοστώσεις που είχαν διατεθεί για το 1988 ·
ότι η Δανία απαγόρευσε την αλιεία για αυτό το απόθεμα
από τις 7 Νοεμβρίου 1988 · ότι πρέπει, κατά συνέπεια, η
ημερομηνία να κρατηθεί,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Το ποσό των αλιευμάτων γάδου στα ύδατα των διαιρέσεων
CIEM II a (ζώνη ΕΟΚ) και IV, από πλοία με σημαία της
Δανίας ή νηολογημένα στη Δανία, εκτιμάται ότι έχει εξα
ντλήσει τις ποσοστώσεις που είχαν διατεθεί στη Δανία για
το 19.88.

Απαγορεύεται η αλιεία γάδου στα ύδατα των διαιρέσεων
CIEM II a (ζώνη ΕΟΚ) και IV, από πλοία με σημαία της
Δανίας ή νηολογημένα στη Δανία καθώς επίσης και η παρα
μονή επί του πλοίου ή η μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο
και η εκφόρτωση των αποθεμάτων αυτών που έχουν αλιευ
θεί από αυτά τα πλοία, από την ημερομηνία εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού.
ΆρSρο 2

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

Εφαρμόζεται από τις 7 Νοεμβρίου 1988.

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

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 1988.
Για την Επιτροπή
António CARDOSO E CUNHA

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
0
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

207
306
375
305

της
της
της
της

29.
11 .
31 .
10.

7. 1987, σ. 1 .
11 . 1988, σ. 2.
12. 1987, α 1 .
11 . 1988, σ. 12.
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Αριθ. L 310/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3543/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Νοεμβρίου 1988
περί παύσεως της αλιείας της γλώσσας από πλοία με σημαία της Ιρλανδίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Ιρλανδία, έφθασαν τις ποσοστώσεις που είχαν διατεθεί για
το 1988 ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ότι η Ιρλανδία απαγόρευσε την αλιεία για αυτό το απόθεμα
από τις 9 Νοεμβρίου 1988 · ότι πρέπει, κατά συνέπεια, η
ημερομηνία να κρατηθεί,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2241/87 του Συμβουλίου της
23ης Ιουλίου 1987 περί θεσπίσεως ορισμένων μέτρων ελέγ
χου των αλιευτικών δραστηριοτήτων ('), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3483/88 (2), και ιδίως
το άρθρο 11 παράγραφος 3,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3977/87 του Συμβουλίου της
21ης Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό, για ορισμένα
αποθέματα ιχθύων ή ομάδες ιχθύων, του συνόλου επιτρεπο
μένων αλιευμάτων για το 1988 και ορισμένων όρων υπό
τους οποίους μπορούν να αλιευθούν (3), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3472/88 (4), προβλέπει
τις ποσοστώσεις για γλώσσα για το 1988 ·

ότι,, για να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων που
αφορούν τους ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων
αποθέματος για το οποίο υπάρχει ποσόστωση, είναι ανα
γκαίο να καθορίσει η Επιτροπή την ημερομηνία κατά την
οποία τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται από πλοία που
φέρουν τη σημαία κράτους μέλους θεωρείται ότι έχουν
εξαντλήσει την ποσότητα που έχει διατεθεί·
ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην
Επιτροπή, το ποσό των αλιευμάτων γλώσσας στα ύδατα των
διαιρέσεων CΙΕΜ V b (ζώνη ΕΟΚ) VI, XII και XΓV, από
πλοία με σημαία της Ιρλανδίας ή νηολογημένα στην

Άρθρο 1

Το ποσό των αλιευμάτων γλώσσας, στα ύδατα των διαιρέ
σεων CΙΕΜ V b (ζώνη ΕΟΚ) VI, XII και XIV, από πλοία με
σημαία της Ιρλανδίας ή νηολογημένα στην Ιρλανδία, εκτι
μάται ότι έχει εξαντλήσει τις ποσοστώσεις που είχαν διατε
θεί στην Ιρλανδία για το 1988.
Απαγορεύεται η αλιεία γλώσσας στα ύδατα των διαιρέσεων
CΙΕΜ V b (ζώνη ΕΟΚ) VI, XII και XIV, καθώς επίσης και η
παραμονή επί του πλοίου ή η μεταφόρτωση από πλοίο σε
πλοίο και η εκφόρτωση των αποθεμάτων αυτών που έχουν
αλιευθεί στις διαιρέσεις αυτές, από πλοία με σημαία της
Ιρλανδίας ή νηολογημένα στην Ιρλανδία, από την ημερομη
νία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα
από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από τις 9 Νοεμβρίου 1988.

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

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 1988.
Για την Επιτροπή
António CARDOSO E CUNHA

Μέλος της Επιτροπής

(')
(J)
(3)
C)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριά.

L
L
L
L

207
306
375
305

της
της
της
της

29.
11 .
31 .
10.

7. 1987, σ. 1 .
11 . 1988, σ. 2.
12. 1987, σ. 1 .
11 . 1988, σ. 12.

Αριθ. L 310/10

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3544/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Νοεμβρίου 1988

σχετικά με τον καθορισμό των μέγιστων επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου για τον
ηρώτο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια του διαρκούς διαγωνισμού που
προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3421/88
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

προσφορά ανέρχεται στο επίπεδο του μεγίστου ορίου της
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κατώτερο επίπεδο ·
ότι η εφαρμογή των διατάξεων που προαναφέρθηκαν οδηγεί
στον καθορισμό των μεγίστων ορίων των επιστροφών κατά
την εξαγωγή στα ποσά που αναφέρονται στο παράρτημα ·

τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της 22ας
Σεπτεμβρίου 1966 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2210/88 (2),

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1650/86 του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1986 σχετικά με τις επιστροφές και τις εισφορές
που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου (3), και
ιδίως το άρθρο 7,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Λιπαρών Ουσιών,

Αρ&ρο 1

Εκτιμώντας:
ότι, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3421 /88 της
Επιτροπής (4), προκηρύχθηκε διαρκής διαγωνισμός για τον
καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου ·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3421/88 και λαμβανομένης ιδίως υπόψη της κατάστασης
καθώς και της προβλεπόμενης εξέλιξης της αγοράς ελαιόλα
δου στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά και με βάση τις
προσφορές που έχουν παραληφθεί, καθορίζονται τα μέγιστα
ποσά των επιστροφών κατά την εξαγωγή · ότι o διαγωνι
σμός κατακυρώνεται στους συμμετέχοντες των οποίων η

Τα μέγιστα όρια των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιό
λαδου για τον πρώτο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα
πλαίσια του διαρκούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3421 /88 καθορίζονται στο
παράρτημα με βάση τις υποβληθείσες προσφορές για τις 9
Νοεμβρίου 1988.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Νοεμβρίου
1988.

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

Βρυξέλλες 15 Νοέμβριου 1988.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(')
0
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
L 197 της 26. 7. 1988, σ. 1 .
L 145 της 30. 5. 1986, σ. 8.
L 301 της 4. 11 . 1988, σ. 39.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 1988 σχετική με τον καθορισμό των μέγιστων επιστρο
φών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδο» για τον χρώτο μερικό διαγωνισμό πον έγινε στα πλαίσια του διαρκούς
διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3421/88
(σε ECU/100 kg)
Κωδικός προϊόντων

Ποσό επιστροφών

1509 1090 100

54,00

1509 10 90 900
•

1509 90 00 100
1509 90 00 900
15100090100
1510 00 90 900

—

58,50
—

14,00
—

ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώ
σεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/
87 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1 ).

Αριθ. L 310/11

Αριθ. L 310/ 12

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3545/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Νοεμβρίου 1988

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

Έχοντας υπόψη :

στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποί
ηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα σύμφωνα με το
παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2250/88 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,
Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2336/88 της Επιτρο
πής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3535/88 (4) ■
ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2336/88 στα

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή, που αναφέρονται στο
άρθρο
16
παράγραφος
1
του
κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 , για την ακατέργαστη ζάχαρη αντι
προσωπευτικού ποιοτικού τύπου και για τη λευκή ζάχαρη,
καθορίζονται στο παράρτημα.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Νοεμβρίου
1988.

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

Βρυξέλλες 15 Νοεμβρίου 1988.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
201
203
309

της
της
της
της

1 . 7. 1981 , σ. 4.
27. 7. 1988, σ. 65.
28. 7. 1988, σ. 22.
15. 11 . 1988, σ. 25.
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Αριθ. L 310/ 13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Εχιτροχής της 15ης Νοεμβρίου 1988 ηερί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(ECU/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

,

Εισφορά

1701 11 10

35,900

1701 1190

35,90 (')

1701 12 10

35,90 (')

1701 12 90

35,90 (')

1701 91 00

45,00

1701 99 10

45,00

1701 99 90

45,00 (2)

C) Το ποσό αυτό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη με απόδοση 92 %. Αν η απόδοση της εισαγόμενης ακατέργαστης
ζάχαρης αποκλίνει κατά 92%, το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 837/68 της Επιτροπής
(2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αρι9. 1785/81 , το ποσό αυτό εφαρμόζεται

επίσης στη ζάχαρη που έχει ληφθεί από λευκή ζάχαρη και ακατέργαστη ζάχαρη και στην οποία έχουν προστεθεί ουσίες
εκτός των αρωματικών ή των χρωστικών.

Αριθ. L 310/ 14

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3546/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Νοεμβρίου 1988

περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της

ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2306/88 (2), και ιδίως το άρ
θρο 19 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας:

ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3465/88 της Επιτρο
πής 0 ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3465/88 στμ στοιχεία για τα οποία

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και
όχι μετουσιωμένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81 και καθορίζονται στο παράρτημα του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3465/88, τροποποιούνται σύμφωνα με τα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Νοεμβρίου
1988.

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

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 1988.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(>) ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
(J) ΕΕ αριθ. L 201 της 27. 7. 1988, α 65.
(3) ΕΕ αριθ. L 304 της 9. 11 . 1988, σ. 8.
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Αριθ. L 310/ 15

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 1988 κερί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την
εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
(σε ECU)

Επιστροφή
Κωδικός προϊόντος

ανά 100 kg

ανά 1 % περιεκτι
κότητας σε ζαχαρόζη
και ανά 100 kg του

εν λόγω προϊόντος
1701 1190 100
1701 1190 910

1701
1701
1701
1701
1701
1701
1701

1190950
1290 100
1290910
1290950
91 00 000
99 10 100
99 10910

170199 10950
1701 99 90 100

34,96 (')
33,34 (')
(2)
34,96(0
33,340)
(J)
0,3801

38,01
38,48
38,48
0,3801

(') Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η από
δοση της εξαγομένης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά 92 % το ποσό της εισφοράς
που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου S παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 766/68.
- (2) Καθορισμός που αναστέλλεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτρο
πής (ΕΕ αριθ. L 255 της 26. 9. 1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3251/85 (ΕΕ αριθ. L 309 της 21 . 11 . 1985, σ. 14).

Αριθ. L 310/16

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

16.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3547/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Νοεμβρίου 1988
ηερί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως για τους σπόρους σόγιας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3399/88 της
Επιτροπής (3) ·

ότι η εφαρμογή των αναφερόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3399/88 κανόνων και λεπτομερειών στα στοιχεία τα
οποία διαθέτει η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση του
ύψους της ενισχύσεως, η οποία ισχύει σήμερα, σύμφωνα με
τον παρόντα κανονισμό,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1491/85 του Συμβουλίου της
23ης Μαΐου 1985 περί προβλέψεως ειδικών μέτρων για τους
σπόρους σόγιας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2217/88 (2), και ιδίως το άρθρο 2
παράγραφος 7,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Το ποσό της ενισχύσεως που αναφέρεται στο άρθρο 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1491 /85 καθορίζεται στο παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού.

Εκτιμώντας :

Άρθρο 2

ότι το ποσό της ενισχύσεως που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1491 /85 έχει

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Νοεμβρίου
1988.

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

Βρυξέλλες, 15 Νοέμβριου 1988.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 151 της 10. 6. 1985, σ. 15.
0 ΕΕ αριθ. L 197 της 26. 7. 1988, σ. 11 ;

(3) ΕΕ αριθ. L 299 της 1 . 11 . 1988, σ. 47.

Αριθ. L 310/ 17
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενισχύσεις στους σπόρους σόγιας
( ECU/100 kg )
Σπόροι που συγκομίσθηκαν:
στην
Ισπανία

στην

σε άλλο

Πορτογαλία

κράτος μέλος

0,000

26,719

26,719

Σπόροι που μεταποιήθηκαν :
— στην Ισπανία
— στην Πορτογαλία

16,409

0,000

26,719

— σε άλλο κράτος μέλος

16,409

26,719

26,719

Αριθ. L 310/ 18
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3548/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Νοεμβρίου 1988

περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως για τα πίσα, τα κουκιά, τα φούλια και τα γλυκά
λούπινα

H 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. 1431 /82 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1982 περί ειδικών μέτρων για τα πίσα, τα
κουκιά και τα φούλια ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 104/88 (2), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 6 στοιχείο α),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3540/85 της Επιτροπής της
5ης Δεκεμβρίου 1985 για λεπτομέρειες εφαρμογής των ειδι
κών μέτρων για τα πίσα, τα κουκιά, τα φούλια και τα γλυκά
λούπινα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3197/88 (4), και ιδίως το άρθρο 26α παρά
γραφος 7,
Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1431 /82, χορηγείται ενίσχυση στα πίσα, τα
κουκιά, τα φούλια και τα γλυκά λούπινα που συγκομίζονται
στην Κοινότητα και χρησιμοποιούνται για την παρασκευή
ζωοτροφών, όταν η τιμή στη διεθνή αγορά των πλακούντων
σόγιας είναι μικρότερη από την τιμή κατωφλίου ενεργοποι
ήσεως · ότι η ενίσχυση αυτή ισούται με μέρος της διαφοράς
μεταξύ των τιμών αυτών · ότι το μέρος αυτό της διαφοράς
καθορίστηκε στο άρθρο 3α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2036/82 του Συμβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1105/88 (6) ·
ότι, κατά τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1431 /82, χορηγείται ενίσχυση για τα
πίσα, 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 κατωφλίου ενεργοποίησης της ενίσχυσης για τα
πίσα, τα κουκιά, τα φούλια και τα γλυκά λούπινα για την

περίοδο εμπορίας 1988/89 καθορίστηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2255/88 του Συμβουλίου (7) · ότι, δυνάμει του
(')
O
(3)
(<)
(5)
(6)
C)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L

162
110
342
284
219
110
199

της
της
της
της
της
της
της

12.
29.
19.
19.
28.
29.
26.

6. 1982, σ. 28.
4. 1988, σ. 16.
12. 1985, α 1 .
10. 1988, σ. 19.
7. 1982, σ. 1 .
4. 1988, σ. 18.
7. 1988, σ. 1 .

άρθρου 2α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1431 /82, η τιμή
κατωφλίου ενεργοποίησης της ενίσχυσης για τα πίσα, τα
κουκιά, τα φούλια και τα γλυκά λούπινα αυξάνεται μηνιαία
ότι, κατά το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1431/82,
η τιμή της διεθνούς αγοράς των πλακούντων σόγιας καθορί
ζεται με βάση τις πλέον ευνοϊκές πραγματικές δυνατότητες
αγοράς, με εξαίρεση τις προσφορές και τιμές που δεν είναι
δυνατόν να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικές της πραγματι
κής τάσεως της αγοράς · ότι πρέπεί να ληφθούν υπόψη όλες
οι προσφορές που γίνονται στη διεθνή αγορά, καθώς και οι
αξίες που καταγράφονται στα σπουδαιότερα χρηματιστήρια
για το διεθνές εμπόριο · ότι η εν λόγω τιμή αναπροσαρμόζε
ται υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρά
γραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2036/82, για να
ληφθούν υπόψη οι τιμές , των ανταγωνιστικών προϊόντων
στην περίπτωση των κουκιών και των φουλίων που προορί
ζονται για τη διατροφή των ζώων
ότι, κατά το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2049/82

της Επιτροπής (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1238/87 (10), η τιμή προσδιορίζεται
ανά 100 χιλιόγραμμα για τους πλακούντες σόγιας χύμα, του
ποιοτικού τύπου που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1464/86 του Συμβουλίου ("), οι
οποίοι παραδίδονται στο Ρόττερνταμ · ότι, για τις προσφο
ρές και τιμές που δεν ανταποκρίνονται στους παραπάνω
αναφερθέντες όρους γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές
και ιδίως αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2049/82 ·
ότι, για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των ενισχύσεων, o 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
τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντε
λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85
του Συμβουλίου (12), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1636/87 (13),

— 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
(») ΕΕ αριθ. L 199 της 26. 7 . 1988, σ. 5.
(') ΕΕ αριθ. L 219 της 28. 7. 1982, α 36.
(10) ΕΕ αριθ. L 117 της 5. 5. 1987, σ. 9.
(") ΕΕ αριθ. L 133 της 21 . 5. 1986, σ. 21 .
(1J) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
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περιόδου σε σχέση με τα νομίσματα της Κοινότητας που
αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση, και του
προαναφερθέντος συντελεστή ·
ότι, κατ' εφαρμογή του άρθρου , 121 παράγραφος 2 και του
άρθρου 307 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης της
Ισπανίας και της Πορτογαλίας θα πρέπει, για τα προϊόντα
που συγκομίζονται και μεταποιούνται σε ένα απ' αυτά τα
κράτη μέλη, να προσαρμοσθεί το ποσό της ενίσχυσης για να
ληφθεί υπόψη η επίπτωση των δασμών κατά την εισαγωγή
των προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών, και επιπλέον, για
τα γλυκά λούπινα που συγκομίζονται στην Ισπανία, το
ποσό της ενισχύσεως πρέπει να μειωθεί κατά την επίπτωση

της διαφοράς μεταξύ της τιμής κατωφλίου ενεργοποιήσεως
που εφαρμόζεται στην Ισπανία και της κοινής τιμής·
ότι η τιμή της διεθνούς αγοράς για τα πίσα, τα κουκιά και
τα φούλια και το ποσό της ενίσχυσης που αναφέρεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1431/82 καθορίστηκαν από τον κανονισμό 1938/87 της
Επιτροπής (') · ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2α
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1431 /82, η τιμή στόχου αυξά
νεται μηνιαία από την έναρξη του τρίτου μήνα της
περιόδου · ότι το ποσό των μηνιαίων προσαυξήσεων καθο
ρίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1959/87 του
Συμβουλίου (2) ·
ότι, κατά το άρθρο 26α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3540/85, η μεικτή ενίσχυση σε ECU που προκύπτει από τις

Αριθ. L 310/ 19

διατάξεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1431 /82 εφαρμόζεται στο διαφορικό ποσό που αναφέρεται
στο άρθρο 12α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2036/82 και,
στη συνέχεια, η μεικτή ενίσχυση μετατρέπεται σε τελική
ενίσχυση στο νόμισμα του κράτους μέλους όπου συγκομί
ζονται τα προϊόντα, χρησιμοποιώντας το γεωργικό συντελε
στή μετατροπής του εν λόγω κράτους μέλους ·
ότι η μείωση του ποσού της ενισχύσεως που προκύπτει ενδε
χομένως από το καθεστώς των μεγίστων εγγυημένων ποσο
τήτων για την περίοδο εμπορίας 1988/89 καθορίσθηκε από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2731 /88 της Επιτροπής (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Τα ποσά των ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1431 /82 καθορίζονται στα παραρ
τήματα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Νοεμβρίου
1988.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 1988.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(") ΕΕ αριθ. L 153 της 13. 6. 1987, σ. 1 .
(') ΕΕ αριθ. L 185 "της 4. 7. 1987, σ. 21 .

(2) ΕΕ αριθ. L 184 της 3. 7. 1987, α 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Μεικτή ενίσχυση

Προϊόντα που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή ή για παρόμοια διατροφή :
(σε ECU/100 kg)
Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

5η προθεσμία

6η προθεσμία

11

12

1

2

3

4

5

— στην Ισπανία

5,954

6,134

6,314

6,494

6,674

6,854

6,854

— στην Πορτογαλία

6,006

6,186

6,366

6,546

6,726

6,906

6,906

— σε άλλο κράτος μέλος

6,400

6,580

6,760

6,940

7,120

7,300

7,300

Πίσα που χρησιμοποιούνται :
.

Κουκιά και φοόλια που χρησιμοποι
ούνται :

— στην Ισπανία

6,400

6,580

6,760

6,940

7,120

7,300

7,300

— στην Πορτογαλία

6,006

6,186

6,366

6,546

6,726

6,906

6,906

— σε άλλο κράτος μέλος

6,400

6,580

6,760

6,940

7,120

7,300

7,300

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

5η προθεσμία

6η προθεσμία

11

12

1

2

3

4

5

Προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων:

I

A. Πίσα που χρησιμοποιούνται :
8,855

8,855

8,527

8,707

8,707

8,805

8,985

8,985

9,887

10,223

10,223

9,576

9,756

10,095

10,095

9,821

10,001

10,335

10,335

8,432

8,317

8,317

8,317

8,317

8,236

8,120

8,120

8,120

8,120

8,604

8,491

8,491

8,491

8,491

8,495

8,675

8,254

8,347

8,530

8,625

9,516

9,553

9,707

9,346

9,388

9,423

9,583

9,628

9,667

— στην Ισπανία

8,744

8,605

— στην Πορτογαλία

8,552

8,412

— σε άλλο κράτος μέλος

8,911

8,775

8,275

8,351

8,401

— στην Πορτογαλία

8,131

8,206

— σε άλλο κράτος μέλος

8,401

8,478

— στην Ισπανία

9,472

— στην Πορτογαλία
— σε άλλο κράτος μέλος

— στην Ισπανία

B. Κουκιά και φούλια που χρησιμο
ποιούνται :

Γ. Γλυκά λούπινα που συγκομίζον
ται στην Ισπανία και χρησιμο
ποιούνται :

Δ. Γλυκά λούπινα που συγκομίζον
ται σε άλλο κράτος μέλος και
χρησιμοποιούνται :

•

— στην Ισπανία

9,894

9,755

9,582

9,467

9,467

9,467

9,467

— στην Πορτογαλία

9,702

9,562

9,386

9,270

9,270

9,270

9,270

10,061

9,925

9,754

9,641

9,641

9,641

9,641

— σε άλλο κράτος μέλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
\

Τελική ενίσχυση

Προϊόντα που προορίζονται για την ανθρώπινη ή για παρόμοια διατροφή :
(σε εθνικό νόμισμα/100 kg)

Προϊόντα που συγκομίζονται :
— στην UΕΒL (FB/Flux)

— στη Δανία (Dkr)
— στη Γερμανία (DM)
—
—
—
—
—
—
—
—

στην Ελλάδα (δρχ)
στην Ισπανία (Pta)
στη Γαλλία (FF)
στην Ιρλανδία (£ Irl)
στην Ιταλία (Lit)
στις Κάτω Χώρες (Fl)
στην Πορτογαλία (Esc)
στο Ηνωμένο Βασίλειο (£)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

5η προθεσμία

6η προθεσμία

11

12

1

2

3

4

5

307,62
56,03
15,11
285,50
986,96
47,80
5,302
9714

16,94
1 203,24
3,281

316,27
57,61
15,54
312,65
1 014,72
49,15
5,452
10 005

326,42
59,77
15,96
339,81 .
1 042,48
51,23
5,685
11 168

17,42
1 237,09
3,400

17,89
1 270,93
4,031

335,11
61.36
16,39
366,97
1 070,24
52,59
5,837
11465

18.37
1 304,77
4,153

343,80 ·
62.95
16,81
394,12
1 098,00
53.96
5,989
11762

352,49
64,54
17,24
421,28
1 125,75
55,32
6,141
12060

18,85
1 338,61
4,274
•

19,32
1 372,45
4,396

352,49
64,54

17,24
421,28
1 125,75
55,32

' 6,141
12060

19,32
1 372,45
4,396

t

Αφαιρετέα ποσά σε περίπτωση που:
— τα πίσα χρησιμοποιούνται στην Ισπανία: 68,78 Pta,
— τα πίσα, κουκιά και φούλια χρησιμοποιούνται στην Πορτογαλία: 74,07 Esc.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μερική ενίσχυση
Πίσα που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων :
(σε εθνικό νόμισμα/100 kg)

Προϊόντα που συγκομίζονται :
— στην UΕΒL (FB/Flux)
— στη Δανία (Dkr)
— στη Γερμανία (DM)
— στην Ελλάδα (δρχ)
— στην Ισπανία (Pta)
— στη Γαλλία (FF)
— στην Ιρλανδία (£ Irl)
— στην Ιταλία (Lit)
— στις Κάτω Χώρες (Fl)
— στην Πορτογαλία (Esc)
— στο Ηνωμένο Βασίλειο (£)
Αφαιρετέα ποσά σε περίπτωση χρη
σιμοποίησης στην :
— Ισπανία (Pta)
— Πορτογαλία (Esc)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

5η προθεσμία

6η προθεσμία

11

12

1

2

3

4

5

403,80
73,55
19,84
652,18
1 295,54
62,77
6,968
13 005

22,24

1 579,45
4,689

19,43
50,76

407,50
74,22
20,02
660,46
1 307,42
63,34
7,032
13126

22,44
1 593,92
4,735.

19,59
51,14

411,89
75,42
20,14
664,16
1 315,44
64,65
7,181
14092

22,58
1 603,70
5,274

19,89
51,89

416,47
76,26
20.36
675,74
1 330,09
65.37
7,261
14249

22,83
1 621,56
5,337

20,05
52,27

425,17
77,85
20,79
702,90
1 357,85
66,74
7,413
14 546

23,31
1655,40 1
5,458

20,05
52,27

433,86
79,44
21,21
730,05
1 385,60
68,11
7,565
14843

23,78
1 689,24
5,580

20,05
52,27

433,86
79,44
21,21
730,05
1 385,60
68,11
7,565
14843

23,78
1 689,24
5,580

20,05
52,27
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στα χοσά του παραρτήματος III
(σε εθνικό νόμισμα/100 kg)
Χρησιμοποίηση των προϊόντων:

UΕΒL

DΚ

DE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0

0

0

0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,000

ESP

FR

IRL

IT

NL

PT

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0,13
0,02
0,01
0,50
0,42
0,02
0,002

0,52
0,09
0,03
1,97
1,66
0,08
0,009

8,62
1,57
0,42
32,86
27,65
1,34
0,149

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0

4

0

0

0,00
0,00
0,000

0,01
0,51
0,002

0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,000

EL

UK

Προϊόντα που συγκομίζονται:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

στην UΕΒL (FB/Flux)
στη Δανία (Dkr)
στη Γερμανία (DM)
στην Ελλάδα (δρχ)
στην Ισπανία (Pta)
στη Γαλλία (FF)
στην Ιρλανδία (£ Irl)
στην Ιταλία (Lit)
στις Κάτω Χώρες (Fl)
στην Πορτογαλία (Esc)
στο Ηνωμένο Βασίλειο (£)

84,72
15,43
4,16
323,00
271,82
13,18
1,467
2 899

4,67
331,39
1,240

18

295

0,47
33,7 !
0,126

0,03

' 2|02
0,008

30,38
5,53
1,49
115.80
97,45
4,73
0,526
1039

1,67
118.81
0,445

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Μερική ενίσχυση

Κουκιά και φούλια που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων :
(σε εθνικό νόμισμα/100 kg)

Προϊόντα που συγκομίζονται :
στην UΕΒL (FB/Flux)
στη Δανία (Dkr)
στη Γερμανία (DM)
στην Ελλάδα (δρχ)
στην Ισπανία (Pta)
στη Γαλλία (FF)
στην Ιρλανδία (£ Irl)
στην Ιταλία (Lit)
στις Κάτω Χώρες (Fl)
στην Πορτογαλία (Esc)
στο Ηνωμένο Βασίλειο (£)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

5η προθεσμία

6η προθεσμία

U

12

1

2

3

4

5

460,61
83,90
22,63
868,78
1 477,82
71,61
7,952
14949

25,37
1 801,67
5,521

462,78
84,29
22,73
871,20
1 484,76
71,94
7,989
15017

25,49
1 810,13
5,545

466,79
85,47
22,82
872,51
1 490,78
73,28
8,141
15 970

25,59
1 817,46
6,073

474,23
86,83
23,19
894,91
1 514,53
74,45
8,271
16224

26,00
1 846,42
6,177

482,92
88,43
23,61
922,06
1 542,28
75,81
8,423
16 522

26,47
1 880,26
\ 6,299

499,05
91,38
24,40
977,44
1 593,79
78,35
8,705

499,05
91,38
24,40
977,44
1 593,79
78.35
8,705
17 073

27.36
1 943,05
6,529

17 073

.

27,36
1 943,05
6,529

Αφαιρετέα ποσά σε περίπτωση χρη
σιμοποίησης στην :
— Ισπανία (Pta)

— Πορτογαλία (Esc)

17,12
44,56

17,27
45,12

17,58
45,87

. 17,58
46,06

17,58
46,06

17,27
45,12

17,27
45,12
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Διορθωτικό στοιχείο «ου εφαρμόζεται στα ποσά του παραρτήματος V
(σε εθνικό νόμισμα/100 kg)
Χρησιμοποίηση των προϊόντων:

DΚ

DE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 .
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0

0

0

0,01)

0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,000

UΕΒL

ESP

FR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0,13
0,02
0,01
0,50
0,42
0,02
0,002

0

4

0,00
0,00
0,000

0,01
0,51
0,002

EL

IRL

IT

NL

ΡT

8,62
1,57
0,42
32,86
27,65
1,34
0,149

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

Ο,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0

0

0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,000

UK

Προϊόντα που συγκομίζονται :
—
—
—
—
—

στην UΕΒL (FB/Flux)
στη Δανία (Dkr)
στη Γερμανία (DM)
στην Ελλάδα (δρχ)
στην Ισπανία (Pta)

——
—
—
—
—

στη Γαλλία (FF)
στην Ιρλανδία (£ Irl)
στην Ιταλία (Lit)
στις Κάτω Χώρες (Fl)
στην Πορτογαλία (Bsc)
στο Ηνωμένο Βασίλειο (£)

0,00
0,000

84,72
15,43
4,16
323,00
271,82
13,18
1,467
2 899

4,67
331,39
1,240

0,52
0,09
0,03
1,97
1,66
0,08 .
0,009

295

18

0,03
2,02
0,008

0,47
33,71
0,126

30,38
5,53
1,49
115.80
97,45
4,73
0,526
1039

1,67
118.81
0,445

/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Μερική ενίσχυση

Γλυκά λούπινα που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων:
(σε εθνικό νόμισμα/100 kg)

Προϊόντα που συγκομίζονται:
στην UΕΒL (FB/Flux)
στη Δανία (Dkr)
στη Γερμανία (DM)
στην Ελλάδα (δρχ)
στην Ισπανία (Pta)
στη Γαλλία (FF)
στην Ιρλανδία (£ Irl)
στην Ιταλία (Lit)
στις Κάτω Χώρες (Fl)
στην Πορτογαλία (Esc)
στο Ηνωμένο Βασίλειο (£)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

5η προθεσμία

6η προθεσμία

11

12

1

2

3

4

'5

483,59
88,08
23,76
881,57
1 551,54
75,18
8,347
15 666

26,63
1 891,54
5,754

477,05
86,89
23,43
856,65
1 530,56
74,16
8,234
15 443

26,27
1 865,97
5,659

470,99
86,24
23,03
825,31
1 504,19
73,94
8,213
16114

25,82
1 833,82
6,084

465,53
85,24
22,76
804,60
1 486,77
73,08
8,118
15 927
25,52
1 812,58
6,005

465,53
85,24
22,76
804,60
1 486,77
73,08
8,118
15 927

25,52
1 812,58
. 6,005

465,53
85,24
22,76
804,60
1 486,77
73,08
8,118
15 927

25,52
1 812,58
6,005

465,53
85,24
. 22,76
804,60
1 486,77
73,08
8,118
15 927

25,52
1 812,58
6,005

Αφαιρετέα ποσά σε περίπτωση χρη
σιμοποίησης στην :
— Ισπανία (Pta)
— Πορτογαλία (Esc)

25,75
67,49

26,22
68,25

26,52
69,19

26,83
69,75

26,83
69,75

26,83
69,75

26,83
69,75
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στα ποσό του παραρτήματος VII
(σε εθνικό νόμισμα/100 kg)
Χρησιμοποίηση των προϊόντων:

Προϊόντα που συγκομίζονται:
— στην UΕΒL (FB/Flux)
— στη Δανία (Dkr)
— στη Γερμανία (DM)
— στην Ελλάδα (δρχ)
— στην Ισπανία (Pta)
—
—
—
—

στη Γαλλία (FF)
στην Ιρλανδία (£ Irl)
στην Ιταλία (Lit)
στις Κάτω Χώρες (Fl)
— στην Πορτογαλία (Esc)
— στο Ηνωμένο Βασίλειο (£)

UΕΒL

.

EL

DΚ

DE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0

0

0

0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,000

61,62
11,22
3,03
234,91
197,69
9,59
1,067
2108

3,39
241,01
0,902

ESP

FR

IRL

IT

NL

PT

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0,10
0,02
0,00
0,36
0,30
0,01
0,002

0,38
0,07
0,02
1,44
1,21
0,06
0,007

6,27
1,14
0,31
23,90
20,11
0,98
0,109

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000

0

3

0,00
0,00
0,000

0,01
0,37
0,001

13

0,02
1,47
0,006

214

0

0

0,35
24,52
0,092

0,00
0,00
0,000

0,00
0,00
0,000

IT

NL

PT

UK

22,09
4,02
1,09
84,22
70,88
3,44
0,383
756

1,22
86,41
0,323

\

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Χρησιμοποιούμενη τιμή μετατροπής

Σε εθνικό νόμισμα, 1 ECU =

UΕΒL

DK

DE

EL

ESP

42,4582

7,85212

2,05853

167,671

135,347

FR

IRL

6,90403 0,768411 1 516,86 2,31943

UK

168,823 0,647488
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3549/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Νοεμβρίου 1988

περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για την 29η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/88
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ' ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2306/88 0, και ιδίως το άρ
θρο 19 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β),

,

ιδίως η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς
της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά ·
ότι, μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να Θεσπι
σθούν για την 29η τμηματική δημοπρασία οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1 ·

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

Εκτιμώντας:

ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/88 της
Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1988 περί διαρκούς δημοπρα
σίας για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστρο
φών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3), διοργανώνονται
τμηματικές δημοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης
αυτής ·
ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/88, καθορίζεται ένα μέγιστο
ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για
την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη

ΆρSρο 1

Για την 29η τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης που
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1035/88, το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή καθορίστηκε σε 41,2'35 ECU ανά 100 χιλιόγραμμα.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Νοεμβρίου
1988.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 1988.
Γ'd την Επιτροττη
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981, σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. L 201 της 27. 7. 1988, σ. 65.
(3) ΕΕ αριθ. L 102 της 21 . 4. 1988, σ. 14.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3550/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 15ης Νοεμβρίου 1988
για εφαρμογή του δασμού του κοινού δασμολογίου στις εισαγωγές νωπών λεμονιών
καταγωγής Κύπρου
H 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.. 1252/73 του Συμβουλίου της
14ης Μαΐου 1973 περί των εισαγωγών εσπεριδοειδών κατα
γωγής Κύπρου ('), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας :
ότι το άρθρο 5, παράγραφοι 2 και 3 του παραρτήματος I της
συμφωνίας σύστασης συνεταιρισμού μεταξύ της Ευρωπαϊ
κής Οικονομικής Κοινότητας και της Κυπριακής Δημοκρα
τίας προβλέπει δασμολογική μείωση για τις εισαγωγές, στην
Κοινότητα, νωπών λεμονιών καταγωγής Κύπρου · ότι, κατά
την περίοδο εφαρμογής των τιμών αναγωγής η μείωση αυτή
υπόκειται σε τιμή που καθορίζεται στην εσωτερική αγορά
της Κοινότητας· ότι η εφαρμογή του καθεστώτος αυτού
απετέλεσε το αντικείμενο των λεπτομερειών που περιέχον
ται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1252/73 · ότι, σε ορισμένα
σημεία, οι λεπτομέρειες αυτές ανατρέχουν στις διατάξεις
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών (2), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2238/88 (3) ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1252/73 προβλέπει ότι, κατά
την εισαγωγή νωπών λεμονιών, εφαρμόζεται o δασμός του
κοινού δασμολογίου οσάκις οι τιμές του προϊόντος αυτού,
κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, που διαπιστώνονται
στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας στο στάδιο
εισαγωγέως/χονδρεμπόρου ή αφού έχουν αναχθεί στο
στάδιο αυτό, πολλαπλασιασμένες με τους συντελεστές
προσαρμογής και αφού έχουν αφαιρεθεί οι φορολογικές
επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή, άλλες από τους δασμούς
παραμένουν, στις αντιπροσωπευτικές αγορές όπου παρατη
ρούνται χαμηλότερες τιμές κατά τη διάρκεια τριών διαδοχι
κών ημερών αγοράς κατώτερες από την τιμή αναγωγής που
ισχύει αυξημένη με το ποσοστό του δασμού του κοινού
δασμολογίου επί της τιμής αυτής και με ένα κατ' αποκοπή
ποσό 1,20 λογιστικών μονάδων ( 1,44 ECU), ανά 100 χιλιό

αυτοί που προβλέπονται για τον υπολογισμό των τιμών
εισόδου που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1035/72· ότι η μέθοδος υπολογισμού των φορολογικών
επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή άλλων από τους δασμούς
για ορισμένες περιπτώσεις καθορίζεται στο άρθρο 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1252/73 ·

ότι, για να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία του καθε
στώτος πρέπει o υπολογισμός να βασίζεται στα εξής :
— για τα νομίσματα που διατηρούν μεταξύ τους σχέση
μεγίστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, συντελε
στή μετατροπής 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 (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1636/87 (5),
— για τα άλλα νομίσματα, συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών
ισοτιμών όψεως καθενός από αυτά τα νομίσματα, όπως
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια ορισμένης περιόδου σε
σχέση με τα νομίσματα της Κοινότητας που αναφέρο
νται στην προηγούμενη περίπτωση και του προαναφερ
θέντος συντελεστή *

ότι η εφαρμογή των κανόνων αυτών, στις τιμές που διαπι

στώνρνται για τα λεμόνια που εισάγονται στην Κοινότητα

καταγωγής Κύπρου, οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι προϋπο
θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1252/73 πληρούνται · ότι πρέπει, ως εκ τούτου,
να εφαρμοστεί στα εν λόγω λόγω προϊόντα o δασμός του
κοινού δασμολογίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Από τις 17 Νοέμβριου 1988 εφαρμόζεται o δασμός του
κοινού δασμολογίου στα νωπά λεμόνια (διάκριση ex
0805 30 10 της συνδυασμένης ονοματολογίας) που εισάγον
ται στην Κοινότητα και κατάγονται από την Κύπρο.
ΑρSρο 2

γραμμα ·

ότι οι συντελεστές προσαρμογής και οι φορολογικές επιβα
ρύνσεις κατά την εισαγωγή, άλλες από τους δασμούς είναι

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών

(') ΕΕ αριθ. L 133 της 21 . 5. 1973, σ. 113.
(2) ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 198 της 26. 7. 1988, σ. 1 .

(4) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(5) ΕΕ αριθ. L 153 της 13. 6. 1987, α 1 .

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

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 1988.
Γ\α την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

Αριθ. L 310/27

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 310/28

16. 11 . 88

II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Μαρτίου 1988

νχ8τικά με σχέδιο ενίσχυσης της γαλλικής κυβέρνησης σε ορισμένες ζώνες της
Haute-Normandie της Franche-Comté και της Sarthe στους ηόλους μετατροπής των
Dunkerque, Le Creusot, Fos, Caen και στη ζώνη Roubaix-Tourcoing
(Το κείμενο στη γαλλική γλωσσά είναι το μόνο αυθεντικό)

(88/565/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 93 παρά
γραφος 2 εδάφιο πρώτο,
Αφού κάλεσε προηγουμένως τους ενδιαφερομένους να
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 93
και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές
Εκτιμώντας ότι :

,

Στις 24 Οκτωβρίου 1986 η γαλλική κυβέρνηση κοινοποίησε
στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 93 παράγραφος 3 της
συνθήκης ΕΟΚ σχέδιο που συνίσταται στη διαρήρηση επί
τρία επιπλέον έτη, υπολογιζόμενα από την 1η Ιανουαρίου
1987, της δυνατότητας να χορηγούνται πριμοδοτήσεις χωρο

ταξίας (PAT), κατά παρέκκλιση, στις επόμενες ζώνες:
— όλες τις ζώνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της απόφα
σης 85/ 18/EOK της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 1984
σχετικά με την οριοθέτηση των ζωνών στη Γαλλία στις
οποίες μπορεί να εφαρμόζεται το καθεστώς πριμοδοτή
σεως χωροταξίας (prime d'aménagement du territoir) ('),
δηλαδή τις ζώνες που έχουν επιλεχθεί για την PAT μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 1985 και ερίσκονται στα διαμερί
σματα Eure, Seine-Maritime, Franche-Comté και Sarthe,
— στους πόλους μετατροπής των Dunkerque, Fos, Caen, Le
Creusote και στη ζώνη Roubaix-Tourcoing.

Πρόκειται για τη δυνατότητα χορήγησης της πριμοδοτή
σεως χωροταξίας (PAT) σε αυτές τις μη ενισχυμένες ζώνες
κατά παρέκκλιση, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης
85/18/EOK, το οποίο αναφέρει ότι η δυνατότητα αυτή
ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1986 και ότι οι πριμοδοτή
σεις θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί προηγουμένως στην

Επιτροπή για έγκριση, εφόσον η σχετική επένδυση θα

φθάνει ή θα υπερβαίνει τα 4 500 0Ô0 Ecu ή η ονομαστική
ένταση της ενισχύσεως θα είναι ίση ή θα υπερβαίνει το
15%.

H Επιτροπή προέβη σε μια κοινωνικο-οικονομική ανάλυση
των σχετικών ζωνών, σύμφωνα με τη μέθοδο εφαρμογής
του άρθρου 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης
ΕΟΚ, σχετικά με τις περιφερειακές ενισχύσεις εις συνέχεια
της οποίας έλαβε στις 18 Μαρτίου 1987 τις εξής αποφάσεις:

α) να μην εγείρει αντιρρήσεις ως προς την εφαρμογή των
ενισχύσεων αυτών στις επιλεγμένες ζώνες του διοικητι
κού διαμερίσματος της Havre (Seine-Maritime), στους

πόλους μετατροπής των Caen, Dunkerque και Fos καθώς
και στη ζώνη Roubaix-Tourcoing. Για τις ζώνες αυτές η
Επιτροπή έλαβε υπόψη το συνεχιζόμενο υψηλό επίπεδο
ανεργίας (Havre, Roubaix-Tourcoing) καθώς και τη
δυσμενή εξέλιξη της αποσχόλησης στη βιομηχανία
(Caen, Dunkerque, Fos) κυρίως λόγω της απώλειας θέσεων
απασχόλησης στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα και
στα ναυπηγεία ·

β) να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 93
παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΟΚ για τη διατήρηση της
PAT «κατά παρέκκλιση» σε όλες τις ζώνες που είχαν
επιλεγεί προηγουμένως στα διοικητικά διαμερίσματα
Eure, Sarthe, Doubs, Territoire de Selfort και στο διαμέρι
σμα Haute-Saône, στις ζώνες του διοικητικού διαμερίσμα
τος Vesoul, και πόλο μετατροπής της Cleusot, για το λόγο
ότι καμία από τις ζώνες αυτές εκτός της Haute-Saône, δεν
παρουσιάζει οικονομικά χαρακτηριστικά [ποσοστό διαρ
θρωτικής ανεργίας και ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΡΙΒ)
ανά κάτοικο] που δικαιολογούν τη χορήγηση περιφερει

ακών ενισχύσεων. Όσον αφορά το διαμέρισμα Haute
(') ΕΕ αριθ. L 11 της 12. 1 . 1985, σ. 28.

Saône, στο οποίο o δείκτης ΡΙΒ ανά κάτοικο που ανέρχε
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ται σε 66 είναι κατώτερος της οριακής τιμής 77, η
αβεβαιότητα που επικρατούσε ως προς τον αριθμό αυτό
για λόγους στατιστικής προκάλεσε την κίνηση, προσω
ρινά, της διαδικασίας.
H Επιτροπή ενημέρωσε τη γαλλική κυβέρνηση για την
απόφασή της της 20ής Μαρτίου 1987 [επιστολή αριθ. SG(87)
D 3741 ] καθώς και τα άλλα κράτη μέλη με επιστολές της
12ης Ιουνίου 1987, και τα κάλεσε να υποβάλουν τις παρατη
ρήσεις τους. Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τα κράτη μέλη,
ενημερώθηκαν με ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων^) με την οποία καλούνται να
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.
Στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης η κυβέρνηση κράτους
μέλους άλλου από τη Γαλλία, εξέφρασε τη θέση του,
δηλαδή την υποστήριξη της αναλύσεως που υπέβαλε η
Επιτροπή. Οι γαλλικέ; αρχές υπέβαλαν επίσης τις παρατηρή
σεις τους χωρίς να αμφισβητούν την ανάλυση της
Επιτροπής αλλά παρέχοντας διευκρινίσεις για την κοινω
νικο-οικονομική κατάσταση των σχετικών περιοχών.

Όσον αφορά τις επιπτώσεις επί του ανταγωνισμού, η
Επιτροπή έκρινε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαφοροποί
ηση μεταξύ μιας ζώνης που είχε χαρακτηριστεί ως ζώνη PAT
και μιας ζώνης στην οποία χορηγείται κατ' εξαίρεση και σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις Για το λόγο αυτό, προέβη στη
μελέτη των εν λόγω ζωνών μέσω της μεθόδου καθορισμού
των ζωνών περιφερειακών ενισχύσεων.
Οι ενισχύσεις που χορηγούνται ως πριμοδότηση χωροταξίας
για την προώθηση των επενδύσεων στη βιομηχανία εμπί
πτουν στις διατάξεις του άρθρου 92 παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΟΚ.
Χορηγούνται για τις επιλεγείσες επενδύσεις επιχειρήσεων
που ευρίσκονται σε αναπτυσσόμενες ζώνες. Οι επιχειρήσεις
αυτές ευνοούνται υπό την έννοια ότι το κόστος για τις επεν
δύσεις τους είναι χαμηλότερο.
H διαπίστωση αυτή δεν ανατρέπεται καθόλου από το
επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο η περιφερειακή ενίσχυση
αντισταθμίζει μόνο τις δυσχέρειες μιας εγκατάστασης στη
ζώνη αναπτύξεως. Κατά πρώτο λόγο, το γεγονός αντιστάθ
μισης των δυσχερειών που συνδέονται με μια περιοχή δεν
συνεισφέρει λιγότερο στο να ευνοούνται οι επιχειρήσεις
μειώνοντας τα έξοδα εγκαταστάσεώς τους Κατά δεύτερο
λόγο, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα μειονεκτή
ματα που παρουσιάζει μια περιοχή δεν μπορούν να απαριθ
μούνται ακριβώς ώστε το ποσό των ενισχύσεων να ισοδυ
ναμεί με την αντιστάθμισή τους. Κυρίως οι περιφερειακές
ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη μέλη είναι γενι

κώς υψηλές σε σημείο ώστε να προσφέρουν στΐ£ επιχειρή
σεις ένα οικονομικό κίνητρο για να εγκατασταθούν σε
ορισμένες ζώνες και να προβούν σε επενδύσεις.

Οι ανωτέρω άναφερόμενες ενισχύσεις νοθεύουν τον αντα
γωνισμό. Πράγματι, η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται
στη δικαιούχο επιχείρηση οδηγεί σε μία υπολογίσιμη
βελτίωση των κερδών της και αυξάνει τις δυνατότητες
δραστηριότητάς της σε σχέση με τους ανταγωνιστές της
που δεν λαμβάνουν παρόμοια ενίσχυση.
(') ΕΕ αριS. C 176 της 4. 7. 1987, σ. 5.

Αριθ. L 310/29

Στο μέτρο κατά το οποίο η ενίσχυση επιτρέπει στις επιχει
ρήσεις να επιλέξουν έναν άλλο τόπο εγκατάστασης θεωρεί
ται επίσης ότι νοθεύει τον ανταγωνισμό κατά την έννοια
του άρθρου 92, παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΟΚ. Πράγ
ματι, ένα σύστημα που διασφαλίζει ότι o ανταγωνισμός δεν
νοθεύεται στην κοινή αγορά [άρθρο 3 στοιχείο στ) της
συνθήκης ΕΟΚJ, προϋποθέτει ότι οι επιχειρήσεις καθορί
ζουν τον τόπο εγκαταστάσεώς τους με κάθε αυτονομία,
χωρίς η απόφασή τους να επηρεάζεται ή να προσανατολίζε
ται από ενισχύσεις.

Οι εν λόγω παρεμβάσεις επηρεάζουν επίσης τις συναλλαγές
μεταξύ των κρατών μελών. Χωρίς αμφιβολία η εκτίμηση
των ζωνών ανάπτυξης δεν μπορεί να φθάσει μέχρι τη
σίγουρη πρόβλεψη της διάθεσης προϊόντων των δικαιούχων
επιχειρήσεων, εφόσον αφορά όχι μία συγκεκριμένη περί
πτωση αλλά ένα γενικό καθεστώς του οποίου οι δικαιούχοι
δεν είναι γνωστοί εκ των προτέρων. H εμπειρία καθιστά
εντούτοις δυνατή τη διαπίστωση ότι ορισμένες επιχειρήσεις
δικαιούχοι συμμετέχουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, οι οικονομικές ενισχύσεις ενδυ
ναμώνουν τη θέση των δικαιούχων επιχειρήσεων σε σχέση
με τους ανταγωνιστές τους Στο μέτρο κατά το οποίο αυτό
πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλ
λαγών, αυτές θεωρούνται ότι επηρεάζονται από τις ενισχύ
σεις.

Από τις ανωτέρω εκτιμήσεις προκύπτει ότι οι ενισχύσεις
που περιλαμβάνονται στο καθεστώς πριμοδοτήσεως χωρο
ταξίας εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 92 παράγρα
φος 1 .

Εφόσον πρόκειται για περιφερειακές ενισχύσεις πρέπει να
εξεταστεί εάν αυτές δεν εμπίπτουν ενδεχομένως στις παρεκ
κλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοι
χεία α) και γ). Ειδικότερα, οι παρεκκλίσεις αυτές είναι
αποδεκτές μόνο εάν η Επιτροπή είναι σε θέση να διαπιστώ
σει ότι η ελεύθερη λειτουργία ανταγωνισμού στην αγορά
δεν θα επαρκούσε να προτρέψει τον ενδεχόμενο δικαιούχο
να υιοθετήσει στάση που αποβλέπει στην πραγματοποίηση
ενός των στόχων που αναφέρονται στις ρήτρες παρεκκλί
σεως.

Το γεγονός αποδοχής των ανωτέρω αναφερομένων παρεκ
κλίσεων εφόσον λείπει αυτή η αιτιώδης σχέση θα οδηγούσε
στην αλλοίωση των όρων των συναλλαγών μεταξύ των
κρατών μελών και στη νόθευση του ανταγωνισμού χωρίς
αντιστάθμιση για την Κοινότητα.
Εφαρμόζοντας τις αρχές που αναφέρονται ανωτέρω κατά
την εξέταση των καθεστώτων περιφερειακών ενισχύσεων, η
Επιτροπή πρέπει να είναι σε θέση να διαπιστώσει ότι οι
αναφερόμενες περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα που
είναι επαρκώς σοβαρά, συγκρινόμενα με την κατάσταση
που επικρατεί στην υπόλοιπη Κοινότητα, για να δικαιολο
γηθεί η χορήγηση μιας ενίσχυσης και η ένταση της
ενίσχυσης.
H εξέταση πρέπει να αποδεικνύει ότι η ενίσχυση είναι
απαραίτητη για να πραγματοποιηθούν οι στόχοι που
αναφέρονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχεία α) ή γ).
Εάν η απόδειξη αυτή δεν είναι δυνατή πρέπει να υποτεθεί
ότι η ενίσχυση δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων
που αναφέρονται στις ρήτρες παρεκκλίσεως αλλά ουσια
στικά χρησιμεύει στο να ευνοούνται οι δικαιούχοι επιχειρή
σεις.

Αριθ. L 310/30
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Σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο α) δύνα
νται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά,
οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής αναπτύ
ξεως περιοχών στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνή
θως χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχό
ληση. Στην απόφασή της 85/18/EOK η Επιτροπή θεώρησε,
βάσει μιας εμπεριστατωμένης κοινωνικής και οικονομικής
αναλύσεως των περιοχών της μητροπολιτικής Γαλλίας, ότι
δεν. μπορεί να γίνει δεκτή η παρέκκλιση που προβλέπεται
στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο α) καθώς αυτές οι
γαλλικές περιφέρειες δεν εμφανίζουν ένα ασυνήθως χαμηλό
βιοτικό επίπεδο ή σοβαρή υποαπασχόληση.

Ως εκ τούτου μόνο η παρέκκλιση που προβλέπεται από το
άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και η οποία προβλέπει
το συμβιβάσιμο με την κοινή αγορά των ενισχύσεων που
έχουν στόχο να διευκολύνουν την ανάπτυξη ορισμένων
οικονομικών περιφερειών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους
όρους των συναλλαγών σε βαθμό αντίθετο προς το κοινό
συμφέρον, μπορεί ενδεχομένως να χορηγηθεί στη συγκεκρι
μένη περίπτωση.
H Επιτροπή επεξεργάσθηκε μια γενική μέθοδο εφαρμογής
του άρθρου 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ), με σκοπό να
εξασφαλίσει τον ορθολογισμό και την αντικειμενικότητα
της αναλύσεώς της σε κοινοτικό πλαίσιο, και που επιτρέπει
να καθορισθούν για τις περιοχές των διαφόρων κρατών
μελών όρια που βασίζονται στη διαρθρωτική ανεργία και το
ΡΙΒ ανά κάτοικο, βάσει των οποίων οι περιφερειακές
ενισχύσεις μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτές. H μέθοδος
αυτή στηρίζεται στη δυνατότητα διαθέσεως εναρμονισμέ
νων στατιστικών στο επίπεδο NUTS III, που είναι στη
Γαλλία το επίπεδο των διαμερισμάτων. Προβλέπει κατά
'συνέπεια ότι εκτός αιτιολογημένης εξαιρέσεως η ανάλυση
σχετικά με τις ζώνες που πρέπει να ενισχυθούν θα γίνει στο
αυτό επίπεδο NUTS III.

Όσον αφορά τις προτεινόμενες ζώνες των περιοχών Eure,

Sarthe, Doups και του Territoire de Belfort, η Επιτροπή είναι
σε θέση να επιβεβαιώσει την ανάλυση που παρουσίασε
κατά την έναρξη της διαδικασίας. Κατ' αρχάς, τα χαρακτη
ριστικά αυτών των διαμερισμάτων δεν υπερβαίνουν τα όρια
επιλεξιμότητας που είναι αντίστοιχα 118 και 77 για την
ανεργία και το ΡΙΒ ανά κάτοικο :
Ανεργία
1983—1986

PIB 1985
ανά κάτοικο

Eure

110

89

Sarthe

115

88

Doubs

95

104

109

86

Territoire de Belfort

Κατά δεύτερο λόγο, και σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση
βάσει της μεθόδου εφαρμογής του άρθρου 92 παράγραφος 3
στοιχείο γ), κανένα ιδιαίτερα δυσμενές σημείο δεν διαπι
στώθηκε στα διαμερίσματα αυτά. Κατά συνέπεια, οι προτει
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νόμενες ζώνες μέσα σε αυτά τα τέσσερα διοικητικά διαμερί
σματα δεν δικαιούνται της παρέκκλισης που προβλέπονται
στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΟΚ.

Αντιθέτως η κατάσταση των ζωνών που ευρίσκονται στα
διαμερίσματα Haute-Saône (διοικητικό διαμέρισμα Vesoul)
και Saône-et-Loire (πόλος του Creusot) είναι διαφορετική.
Πράγματι, προκειμένου κατ' αρχάς για το διαμέρισμα

Haute-Saône o δέίκτης 66 για το ΡΙΒ ανά κάτοικο το
1985 (F » 100) επιβεβαιώθηκε και είναι κατά πολύ κατώ
τερος από την οριακή τιμή 77. Όσον αφορά εν συνεχεία το
διαμέρισμα Saône-et-Loire, όπου ευρίσκεται o πόλος Creusot,
τα όρια του ΡΙΒ και της ανεργίας είναι αντιστοίχως 90 και
113.

H κατάσταση του πόλου αυτού περικλείει ορισμένες όψεις
ιδιαίτερα αρνητικές κυρίως όσον αφορά το μέλλον του :
— τα τρία λεκανοπέδια απασχόλησης του Creusot, του
Montceau-les-Mines και του Chalôn-sur-Saône που σχημα
τίζουν αυτό τον πόλο μετατροπής αποτελούν τη μόνη
βιομηχανική περιοχή όχι μόνο του διαμερίσματος αλλά
και της περιοχής Bourgogne,

— οι μηχανικές κατασκευές και οι παραδοσιακοί τομείς
της βιομηχανίας αντιπροσωπεύονται ισχυρά στον πόλο
αυτό : ορυχεία, βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας σιδη
ρουργίας τομείς που είναι όλοι τους ευαίσθητοι και υπό
αναδιάρθρωση και που δεν παύουν να μειώνουν το
προσωπικό τους Στο σύνολο του πόλου, το προσωπικό
μειώθηκε από 64 900 το 1982 σε 60 900 το 1985, δηλαδή
κατά 6,2 %. Τα ορυχεία, οι μεγάλες επιχειρήσεις μηχανι
κών κατασκευών, υλικού δημοσίων έργων, ηλεκτρικών
συσκευών, ετοιμάζονται να μειώσουν το προσωπικό
τους και στους προσεχείς μήνες οι θέσεις απασχόλησης
στους τομείς αυτούς θα μειωθούν κατά 2 000. Στο λεκα
νοπέδιο Montceau-les-Mines — Blanzy, όπου απασχολού
νται 1 425 πρόσωπα το 1986, το κλείσιμο των ορυχείων
έχει προγραμματισθεί για πριν το 1990,

— στις απώλειες αυτές θέσεων απασχολήσεως του βιομηχα
νικού τομέα προστίθενται οι απώλειες που προέρχονται
από την κοινή γεωργική πολιτική, και εκτιμώνται σε 800
ετησίως. Μεταξύ του 1981 και 1986 o αριθμός των γαλα
κτοκομικών εκμεταλλεύσεων έπεσε από 6 000 σε 3 000.
Εξάλλου, η επιβολή των ποσοστώσεων για τα γαλακτο
κομικά είχε σαν συνέπεια τη σφαγή πολυαρίθμων
αγελάδων προκαλώντας την πτώση των τιμών του
βοείου κρέατος στο οποίο ειδικεύεται το διαμέρισμα
αυτό.

Το σύνολο των στοιχείων αυτών οδήγησε την Επιτροπή να
κρίνει ότι η περιφέρεια της Vesoul που ευρίσκεται στο διαμέ
ρισμα της Haute-Saône καθώς και o πόλος μετατροπής
Creusot δύνανται να τύχουν της παρεκκλίσεως που προβλέ
πεται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο γ). Κατά συνέ
πεια, είναι δυνατόν να χορηγηθούν κατά παρέκκλιση στις
ζώνες αυτές PAT, κατά την έννοια του άρθρου 3 της αποφά
σεως 85/18/EOK σχετικά με την PAT, για μια διάρκεια
τριών ετών από την 1η Ιανουαρίου 1987. Κατά την εφαρ
μογή του καθεστώτος αυτού πρέπει να τηρούνται οι κοινο
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τικές διατάξεις στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων και
ιδίως οι διατάξεις που αφορούν τη σώρευση των ενισχύσεων
για διαφορετικούς σκοπούς (') και ορισμένους τομείς
δραστηριότητας στη βιομηχανία, τη γεωργία και την αλιεία,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

H Γαλλία υποχρεούται να μη εφαρμόσει το καθεστώς
πριμοδοτήσεως χωροταξίας (PAT), κατά παρέκκλιση, στις
ζώνες που είχαν παλαιότερα επιλεγεί για την PAT στα
διαμερίσματα Eure, Sarthe, Doubs και Territoire de Belfort,
δεδομένου ότι οι ενισχύσεις αυτές είναι ασυμβίβαστες προς
την κοινή αγορά και την έννοια του άρθρου 92 της συνθή
κης ΕΟΚ.

Αριθ. L 310/31

τα 4,5 εκατομμύρια ECU ή όταν η ονομαστική ένταση της
ενισχύσεως είναι ίορί ή υπερβαίνει το 15%.

Στην εφαρμογή του καθεστώτος αυτού, πρέπει να τηρούνται
οι κοινοτικές διατάξεις στον τομέα των κρατικών ενισχύ
σεων, ιδίως οι διατάξεις που αφορούν :
— τη σώρευση ενισχύσεων για διαφορετικούς σκοπούς
— ορισμένους τομείς δραστηριότητος στη βιομηχανία, τη
γεωργία και την αλιεία.
Άρθρο 3

H γαλλική κυβέρνηση ενημερώνει την Επιτροπή, το αργό
τερο δύο μήνες μετά την ημερομηνία της παρούσας
απόφασης για τις διατάξεις που θέσπισε για την εναρμό

νιση των εθνικών διατάξεων με το άρθρο 1 της παρούσας
Άρθρο 2

Το καθεστώς πριμοδοτήσεως χωροταξίας κατά παρέκκλιση,
όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 της απόφασης 85/ 18/EOK
σχετικά με την PAT, θεωρείται ότι συμβιβάζεται με την
κοινή αγορά κατά την έννοια του άρθρου 92 της συνθήκης
ΕΟΚ όταν εφαρμόζεται για περίοδο τριών ετών, που υπολο
γίζεται από την 1η Ιανουαρίου 1987, στις ζώνες που επιλέγη
σαν παλαιότερα για την PAT στο διοικητικό διαμέρισμα
Vesoul (διαμέρισμα Haute-Saône) και στον πόλο μετατροπής

αποφάσεως.
Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημο
κρατία.
Βρυξέλλες 29 Μαρτίου 1988.

του Creusot.

Οι πριμοδοτήσεις πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέ
ρων στην Επιτροπή βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 3 της
συνθήκης ΕΟΚ όταν οι επενδύσεις φθάνουν ή υπερβαίνουν

(') ΕΕ αριθ. C 3 της 5. 1 . 1985, σ. 2.

Για την Επιτροπή
Peter SUTHERLAND

Μέλος της Επιτροπής

Apia. L 310/32
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Οκτωβρίου 1988
που καταρτίζει τον κατάλογο των προϊόντων πού αναφέρονται ντο άρθρο 3 παράγραφος 1
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1898/87 του Συμβουλίου
(88/566/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1898/87 του Συμβουλίου της
2ας Ιουλίου 1987 σχετικά με την προστασία της ονομασίας
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τη
διάθεσή τους στο εμπόριο ('), όπως τροποποιήθηκε από τον

κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 222/88 0, και ιδίως το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχείο 6),

Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1898/87 καθιερώνει την αρχή
ότι οι ονομασίες του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για κανένα
άλλο προϊόν εκτός από εκείνα που απαριθμούνται στο
άρθρο 2 του κανονισμού αυτού · ότι, κατ' εξαίρεση, τούτο
δεν ισχύει όσον αφορά την ονομασία των προϊόντων των
οποίων η ακριβής φύση είναι γνωστή λόγω παραδοσιακών
χρήσεων ή/και όταν οι ονομασίες χρησιμοποιούνται μόνον
για να καταστεί δυνατή η περιγραφή μιας χαρακτηριστικής
ιδιότητας του προϊόντος·

ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ανακοινώνουν στην Επιτροπή
τον ενδεικτικό κατάλογο των προϊόντων που θεωρούν ότι
ανταποκρίνονται, στο έδαφός τους, στα κριτήρια τα
σχετικά με την προαναφερόμενη εξαίρεση · ότι, σύμφωνα με
το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εν λόγω κανονι
σμού, είναι απαραίτητο να καταρτισθεί o κατάλογος των
προϊόντων αυτών βάσει των ενδεικτικών καταλόγων που
έχουν ανακοινωθεί από τα κράτη μέλη · ότι στον κοινοτικό
κατάλογο πρέπει να απαριθμούνται οι ονομασίες των εν
λόγω προϊόντων ανάλογα με την παραδοσιακή τους χρήση
στις διάφορες γλώσσες της Κοινότητας, έτσι ώστε να κατα

(') ΕΕ αριθ. L 182 της X 7. 1987, σ. 36.
(*) ΕΕ αριθ. L 28 της 1 . 2. 1988, α 1 .

στεί δυνατή η χρησιμοποίηση των ονομασιών αυτών σε όλα
τα κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις
της οδηγίας 79/ 112/EOK του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμ
βρίου 1978 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τη σήμανση και την παρουσίαση των
τροφίμων που προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή
καθώς επίσης και τη διαφήμισή τους (3), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 86/197/EOK (4) · ότι o εν
λόγω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και ότι μπορεί να
συμπληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοι
χείο 6) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1898/87 ·
ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Γάλακτος και Γαλακτοκομικών
Προϊόντων δεν εξέδωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που
είχε ορίσει o πρόεδρός της
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1
Τα προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται, στο έδαφος της
Κοινότητας, στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1898/87 απαριθμούνται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 28 Οκτωβρίου 1988.
Για την ΕπιτροJΐη
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

0 ΕΕ αριθ. L 33 της 8. 2. 1979, σ. 1 .
(*) ΕΕ αριθ. L 144 της 29. 5. 1986, α 38.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεύτερη περίπτωση τον κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1898/87
V

I

Kakaosmør

Lait d'amande

Mandelsmør

Lait de coco

Jordnøddesmør

« Crème . . .»

Kokosmelk
Flødeboller

«... fromage»
χρησιμοποιείται στην ονομασία ενός γλυκίσματος με βάση τα
φρούτα το οποίο δεν περιέχει γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊ
όντα ούτε προϊόντα αντικατάστασης του γάλακτος και των γαλα
κτοκομικών προϊόντων (π.χ. citronfromage)
Smørtyve
Ostekiks

Osterejer

χρησιμοποιείται στην ονομασία σούπας που δεν περιέχει γάλα ή
άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα ούτε προϊόντα αντικατάστασης
του γάλακτος και των γαλακοκομικών προϊόντων (π.χ. crème de
volailles, crème de légumes, crème de tomates, crème d'asperges, crème
dé bolets, κλπ)
«Crème . . .»

χρησιμοποιείται στην ονομασία αλκοολούχων ποτών που δεν
περιέχουν γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα ούτε προϊόντα
αντικατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόν
των (π.χ. crème de cassis, crème de framboise, crème de banane,
crème de cacao, crème de menthe, κλπ.)
Crème de mais

Flødetablet

Crème de riz

Flødefodbolde

Crème d»avoine

Flødemint

«Crème ...»

Flødekaramel

χρησιμοποιείται στην ονομασία αλλαντικών (π.χ. crème de foie de
volaille, pâté crème κλπ.)
II

Crème d'anchois

Kokosmilch

Crème d écrevisses

Liebfrau(en)milch

Crème de pruneaux, crème de marron (και άλλων καρπών με κέλυφος)

Fischmilch

Crème confiseur

Milchner

Beurre de cacao

Butterbirne

Beurre de cacahouète

Rahmapfel

Fromage de tête

Butterbohne

Haricot beurre

Butterkohl

Beurré Hardy

Butterpilz
Milchbrätling

VI

Buttersalat

Erdnufibutter

Coconut milk

x

«Cream . . .» ή «Milk . . .»
χρησιμοποιείται στην ονομασία αλκοολούχων ποτών που δεν
περιέχουν γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα ούτε προϊόντα αντι
κατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
(π.χ. cream sherry, milk sherry)

Kakaobutter
Fleischkäse
Leberkäse
Käseklee

Cream soda

III

Βουτυρο κακάου
Φρουτόκρεμα
Κρέμα αραβοσίτου
Κρέμα καστάνου
Νουκρέμα

Cream filled biscuits (π.χ. custard cream, bourbon cream, raspberry cream
biscuits, strawberry cream, κλπ.)
Cream filled sweets or chocolates (π.χ. peppermint cream, raspberry
cream, crème egg)
Cream crackers
Salad cream

Creamed coconut και άλλα παρόμοια προϊόντα με βάση τα φρούτα,
τους ξηρούς καρπούς και τα λαχανικά · o όρος «creamed» υποδει
κνύει τη χαρακτηριστική υφή του προϊόντος
IV

Cream of tartar

Cream or creamed soups (π.χ. cream of tomato soup, cream of celery,
Leche de almendras

cream of chicken, κλπ.)
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Horseradish cream

Hamkaas

Ice-cream

Tongkaas

Jelly cream

Nierkaas

Table cream

Kokosmelk

Cocoa butter

«. ., crème»
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χρησιμοποιείται στην ονομασία σούπας που δεν περιέχει γάλα ή
άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα ούτε προϊόντα αντικατάστασης

Shea butter

Nut butters (π.χ. peanut butter)

του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (π.χ. groenten
crème, tomaten-crème, asperge-crème, κλπ.)

Butter beans

Butter puffs
Fruit cheese (π.χ. lemon cheese, damson cheese)
VII

«.. . crème»

χρησιμοποιείται στην ονομασία αλκοολούχων ποτών που δεν
περιέχουν γάλα ή άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα ούτε προϊόντα
αντικατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόν
των (π.χ. cassis-crème, frambozen-crème, cacao-crème, bananen-crème
κλπ.)

Latte di mandorla

Crèmevulling

Burro di cacao

Levercrème

Latte di cocco

Boterbonen

Fagiolini al burro
ΙΧ

VIII

Leite de coco

Pindakaas

Manteiga de cacau

Hoofdkaas

Manteiga de amendoim

Cacaoboter

Queijo doce de Toipar

Leverkaas

Queijinho de sal

Αριθ. L 310/35
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 3ης Νοέμβριο» 1988

για την έγκριση τον προγράμματος εξάλειψης της κλασικής πανώλης των χοίρων που έχει
υποβληθεί από τη Γαλλία
(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(88/567/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

την οδηγία 80/ 1095/EOK του Συμβουλίου της 11ης Νοεμ
βρίου 1980 περί καθορισμού των όρων που αποβλέπουν να
καταστήσουν και να διατηρήσουν το έδαφος της Κοινότη
τας απαλλαγμένο από την κλασική πανώλη των χοίρων ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 87/
487/EOK0, και ιδίως το άρθρο 3α,

την απόφαση 80/ 1096/EOK του Συμβουλίου της 11ης Νοεμ
βρίου 1980 περί καθιερώσεως χρηματοδοτικής δράσεως της
Κοινότητας για την εξάλειψη της κλασικής πανώλης των
χοίρων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την

απόφαση 87/488/EOK (4), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας:

ότι, με επιστολή της 13ης Απριλίου 1988, η Γαλλία ανακοί
νωσε στην Επιτροπή νέο πρόγραμμα για την ολοκλήρωση
της εξάλειψης της κλασικής πανώλης των χοίρων ■
ότι, μετά την εξέταση του εν λόγω προγράμματος διαπιστώ
θηκε ότι είναι σύμφωνο με την οδηγία 80/217/EOK του
Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 1980 περί θεσπίσεως
κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της κλασικής
πανώλης των χοίρων (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 87/486/EOK (6), καθώς και με την οδηγία
8.0/ 1095/EOK και ότι, κατά συνέπεια, πληρούνται οι όροι
για χρηματοδοτική συμμετοχή εκ μέρους της Κοινότητας ·

(')
0
(3)
(4)
(5)
(«)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

325 της 1 .
280 της 3.
325 της 1 .
280 της 3.
47 της 21 .
280 της 3.

12. 1980, σ. 1 .
10. 1987, σ. 24.
12. 1980, α 5.
10. 1987, α 26.
2. 1980, σ. 11 .
10. 1987, σ. 21 .

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής
Επιτροπής ■

ότι έχει ζητηθεί η γνώμη της Επιτροπής του ΕΓΤΠΕ,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

Εγκρίνεται το πρόγραμμα εξάλειψης της κλασικής πανώλης
των χοίρων που έχει υποβληθεί από τη Γαλλία.
ΆρSρο 2

H Γαλλία θέτει σε ισχύ, το αργότερο την 1η Ιουνίου 1988,
τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις για την εφαρμογή του προγράμματος που αναφέ
ρεται στο άρθρο 1 .
ΑρSρο 3
H παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημο
κρατία.

Βρυξέλλες 3 Νοεμβρίου 1988.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος

