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Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 644/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και
στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως

1

Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 645/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί καθορισμού
των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά,
τα άλευρα και τη βύνη

3

Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 646/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα
θραύσματά της

5

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 647/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί καθορισμού
των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και
των θραυσμάτων της

7

Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 648/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 για το κλείσιμο
του διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια μαλακού σίτου ως επισιτιστική βοήθεια

9

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 649/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 για το άνοιγμα
διαγωνισμών για τον καθορισμό της ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση
σφαγίων και μισών σφαγίων αρνιού

10

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 650/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 για κατάταξη
εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

11

Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 651 /90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 για την έναρξη
διακοπτομένης πωλήσεως ελαιούχων σπόρων που κατέχονται από τον ισπανικό
οργανισμό παρεμβάσεως

13

► Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 652/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 για
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1546/88 σχετική με τον καθορισμό των
λεπτομερειών εφαρμογής της συμπληρωματικής εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5γ

14

του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 653/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 που τροποποιεί
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 999/89 σχετικά με διαρκή δημοπρασία όσον αφορά
ορισμένες προθεσμίες υποβολής των προσφορών για την εξαγωγή ζάχαρης

2

15

(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. 654/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περι
τροποποιήσεως των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα
προϊόντα του τομέα της ζάχαρης που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία δεν
υπάγονται στο παράρτημα H της συνθήκης

16

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 655/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί
καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή σγουρών μαρουλιών καταγωγής
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

18

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 656/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί
καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών γλυκών πορτοκαλιών
καταγωγής Αιγύπτου

20

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 657/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη ...

22

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 658/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί
τροποποιήσεως του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης

24

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 659/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί
τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα
σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης

26

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 660/90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί
τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της
ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

28

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 661 /90 της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί καθορισμού
του ποσού της ενισχύσεως στον τομέα των ελαιούχων σπόρων

30

H

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο
90/ 118/EOK :

* Οδηγία του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1990 σχετικά με την αποδοχή για
αναπαραγωγή των αναπαραγωγών χοιροειδών καθαρής φυλής

34

90/ 1 19/EOK :

* Οδηγία του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1990 σχετικά με την αποδοχή για
αναπαραγωγή των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής

36

90/ 1 20/EOK :

* Οδηγία του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας
88/4Θ7/EOK για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν
στις ενδικοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών 37
Επιτροπή
90/ 121 /EOK :

* Δωδέκατη Οδηγία της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 1990 για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων II, III, IV, V και VI της οδηγίας 76/768/EOK του
Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα
καλλυντικά

40

90/ 122/EOK :

Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 1990 να μη δοθεί συνέχεια στις
προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού που αναφέρεται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 288/90 για τον καθορισμό της ενισχύσεως στην ιδιωτική
αποθεματοποίηση σφαγίων και μισών σφαγίων αρνιού
43
90/ 123/EOK :

* Απόφαση της Επιτροπής της Της Μαρτίου 1990 για έγκριση του σχεδίου εφαρμογής
στην Ιταλία του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 857/84 για τους γενικούς
κανόνες εφαρμογής της εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5γ του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 804/68 στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

44
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 644/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990
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. 201 /90 (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 0, όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1636/87 (4), και ιδίως το άρθρο 3,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας:

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως και των πλιγου
ριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1915/89 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 :

ρονται στην προηγουμένη περίπτωση, και του προανα
φερθέντος συντελεστή -

ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 15 Μαρτίου 1990 ·
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 o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 του Συμβουλίου (6),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3530/89 (7)r 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 o
κανονισμός που προορίζεται να αντικαταστήσει τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 δεν μπόρεσε ακόμη να εγκριθεί
επισήμως από το Συμβούλιο · ότι, για να αποφευχθεί
διακοπή του καθεστώτος, πρέπει να συνεχισθεί η εφαρμογή
του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 486/85 συντηρητικά και με την επιφύλαξη του
οριστικού καθεστώτος που θα εγκριθεί μεταγενέστερα από
το Συμβούλιο·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1915/89 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,

— 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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 καθορίζονται στο
παράρτημα.
Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Μαρτίου

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, α 1 .
22 της 27. 1 . 1990, σ. 7.
164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
153 της 13. 6. 1987, α 1 .
187 της 1 . 7. 1989, σ. 1 .

1990.

(*) ΕΕ αριθ. L 61 της 1 . 3 . 1985, σ. 4.
(') ΕΕ αριθ. L 347 της 28. 11 . 1989, σ. 3.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 1990.

Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)

Εισφορές
Κωδικός ΣΟ
Πορτογαλία
0709 90 60
07129019
1001 10 10
1001 10 90
1001 90 91

1001 90 99
10020000
1003 0010

1003 00 90
1004 00 10
100400 90

1005 10 90
100590 00

100700 90
100810 00
1008 20 00
1008 30 00

1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00
110210 00
110311 10

11031190

35,37
35,37
43,59
43,59
36,15
36,15
61,28
52,45
52,45
43,85
43,85
35,37
3537
52,45
52,45
52,45
52,45

0
52,45
64,78
99,96
82,30
68,70

Τρίτες χώρες

134,84Q (3)
134,84(2) (3)
184,15 (ι)0
184,15 00
139,12
139,12

131,51 0
116,90
116,90
122,91
122,91

134,84(2) (3)
134,84(2) (3)
142,53 0
27,44

93,65 (4)
0,00 o
0
0,00
209,72
197,37
300,16
225,12

C ) 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.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 486/85, οι εισφορές δέν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ή των υπερπόντιων χωρών και εδαφών και που εισάγονται απευθείας στα
γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(') 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 από :
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10) και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της
Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 271 της 10. 12. 1971, σ. 22).
C) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 100890 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 645/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990

περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
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. 201 /90 (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. 1916/89 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
τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντε

λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,
— για τα άλλα νομίσματα, σε τιμή μετατροπής που βασίζε
ται στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών ισοτι
μιών 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 15 Μαρτίου 1990·

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

Άρθρο /

1 . 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.

Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Μαρτίου
1990.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
22 της 27. 1 . 1990, σ. 7.
164 της 24. 6. 1985, α 1 .
153 της 13. 6. 1987, α 1 .
187 της 1 . 7. 1989, σ. 4.

Αριθ. L 71/4

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

17. 3. 90

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 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)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

3

4

5

6

Κωδικός ΣΟ

0709 9060

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

5,87

1003 0090

0

0

0

5,87

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 1090

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 2000

0

0

0

0

1008 3000

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

11010000

0

0

0

0

B. Βυνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

3

4

5

6

7

1107 10 11

0

0

0

0

0

11071019

o

0

0

0

0

1107 10 91

o

0

0

10,45

10,45

1107 10 99

0

0

0

7,81

7,81

1107 2000

0

o

0

9,10

9,10

Κωδικός ΣΟ

Αριθ. L 71 /5

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

17 . 3 . 90

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 646/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990

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

προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων,

Έχοντας υπόψη :

καταγωγής των κρατών της Αφρικής της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού ή των υπερπόντιων χωρών και εδαφών - ότι o

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 806/89 (2), και ιδίως το άρθρο 11 παρά
γραφος 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 Basmati με μακρούς κόκκους,
υπαγόμενης στους κωδικούς ΣΟ 1006 10, 1006 20 και
1006 30 (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1546/87 (4), και ιδίως το άρθρο 8,

κανονισμός που προορίζεται να αντικαταστήσει τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 δεν μπόρεσε ακόμη να εγκριθεί
επισήμως από το Συμβούλιο· ότι, για να αποφευχθεί
διακοπή του καθεστώτος, πρέπει να συνεχισθεί η εφαρμογή
του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 486/85 συντηρητικά και με την επιφύλαξη του
οριστικού καθεστώτος που θα εγκριθεί μεταγενέστερα από
το Συμβούλιο·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2637/89 στις τιμές προσφοράς και
στις τιμές αυτής της ημέρας, των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν επί του παρόντος σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

Άρθρο 1

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
όρυζας και των θραυσμάτων της έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2637/89 της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
597/90 (6) ·

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία
α) και β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 καθορίζο
νται στο παράρτημα.

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 του Συμβουλίου (7),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)

Άρθρο 2

αριθ. 3530/89 (8), καθόρισε το καθεστώς που εφαρμόζεται
σε γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαρτίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 16 Μαρτίου 1990.
Γ\α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 177 της 24. 6. 1989, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 80 της 24. 3 . 1987, σ. 20.

{*) ΕΕ αριθ. L 144 της 4. 6. 1987, σ. 10.
(5 )
(6)
(7)
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

255 της 1 . 9. 1989, σ. 8.
61 της 10. 3. 1990, σ. 5.
61 της 1 . 3. 1985, σ. 4.
347 της 28. 11 . 1989, σ. 3.

Αριθ. L 71 /6

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

17. 3. 90

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμοί) της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα Φραύσματά της
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Καθεστώς
κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3877/86

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ ή ΡΤΟΜ)

152,01

311,23

219,47

142,71

292,63

219,47

142,71

292,63

—

219,47

142,71

292,63

—

—

152,01

—

219,47

142,71

311,23
292,63

—

219,47

142,71

292,63

—

219,47

142,71

292,63

—

—

190,92

389,04

—

274,34

179,29

365,79

274,34
274,34

179,29

365,79

179,29

365,79

1006 10 21

1006 1023

—

1006 1025

—

1006 1027
100610 92
10061094
100610 96
10061098
1006 2011

1006 20 13
1006 20 15

—

1006 20 17

—

1006 20 92
1006 20 94
1006 2096
1006 20 98

ΑΚΕ ή ΡΤΟΜ
C) (2) (3)

Πορτογαλία

(3)

—

—

190,92

389,04

—

274,34

179,29

365,79

—

274,34

179,29

365,79

—

274,34

179,29

365,79

—

245,39

514,63

582,24

1006 30 21

13,05

1006 30 23

12,97

436,68

279,23

100630 25

12,97

436,68

279,23

582,24

1006 30 27

12,97

436,68

279,23

582,24

1006 3042

13,05

—

245,39

514,63

1006 3044

12,97

436,68

279,23

582,24

1006 3046

12,97

436,68

279,23

582,24

1006 30 48

12,97

436,68

279,23

582,24

1006 30 61

13,90

—

261,69

548,09

1006 30 63

13,90

468,12

299,73

624,16

1006 30 65

13,90

468,12

299,73

624,16

1006 30 67

13,90

468,12

299,73

624,16

1006 30 92

13,90

_

261,69

548,09

1006 30 94

13,90

468,12

299,73

624,16

1006 3096

13,90

468,12

299,73

624,16

1006 30 98

13,90

468,12

299,73

624,16

10064000

2,17

77,70

161,41

—

(') 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 Καραϊβικής και του Ειρηνικού ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών και που εισάγονται στο υπερπόντιο διαμέ
ρισμα της Réunion.

(3) H εισφορά κατά την εισαγωγή της όρυζας στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion καθορίζεται στο άρθρο 11α του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76.

Αριθ. L 71 /7

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

17. 3. 90

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 647/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990

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

Έχοντας υπόψη :

προσθέτονται στις εισφορές που ισχύουν επί 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. 1806/89 (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. 2638/89 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.
Aρθρο 2

598/90 (4) ·

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαρτίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 16 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SΗΑRRΥ

Μέλος της Επιτροπής

(')
e)
(3)
C)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
177 της24. 6. 1989, σ. 1 .
255 της 1 . 9. 1989, σ. 11 .
61 της 10. 3. 1990, σ. 7.

Αριθ. L 71 /8

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

17. 3. 90

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της
(Ecu/τόνο)
Τρέχων

•η
προθεσμία

2η
προθεσμία

3η
προθεσμία

3

4

5

6

1006 10 21

0

0

0

1006 10 23

0

0

o

1006 10 25

0

0

0

1006 10 27

0

0

0

1006 1092

0

0

0

1006 10 94

0

0

0

1006 10 96

0

0

0

1006 10 98

0

0

0

1006 20 11

0

0

0

1006 20 13

0

0

0

1006 20 15

0

0

0

1006 20 17

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

\

1006 20 92

0

0

0

100620 94

0

0

0

1006 20 96

0

0

0

1006 20 98

0

0

0

1006 30 21

0

0

0

1006 30 23

0

0

0

1006 30 25

0

0

0

1006 30 27

0

0

0

10063042

0

0

0

1006 30 44

0

0

0

10063046

0

0

0

1006 3048

0

0

0

100630 61

0

0

0

100630 63

0

0

0

1006 3065

0

0

0

1006 3067

0

0

0

1006 30 92

0

0

0

1006 3094

0

0

0

100630 96

0

0

0

1006 3098

0

0

0

1006 40 00

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

17. 3. 90

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 648/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990

για το κλείσιμο του διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια μαλακού σίτου ως επισιτιστική
βοήθεια
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 όσον αφορά
τη πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1870/88 (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ),
Εκτιμώντας ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 478/90 (3) η Επιτροπή άνοιξε δημοπρασία για
τη προμήθεια 7 000 τόνων μαλακού σίτου ως επισιτιστική βοήθεια στο Λεσόθο· ότι θα
πρέπει να επανεξετασθούν οι όροι της χορηγήσεως και κατά συνέπεια η εν λόγω δημοπρασία,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Για την παρτίδα Γ του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 478/90, η δημοπρασία
έχει κλείσει.

Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημε
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

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

Βρυξέλλες 16 Μαρτίου 1990.
/ \α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1986, σ. 1 .
(J) ΕΕ αριθ. L 168 της 1 . 7. 1988, σ. 7.
(3) ΕΕ αριθ. L 51 της 27. 2. 1990, σ. 12.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 649/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990

για το άνοιγμα διαγωνισμών για τον καθορισμό της ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματο
ποίηση σφαγίων και μισών σφαγίων αρνιού
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της
25ης Φεβρουαρίου 1989 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), και ιδίως
το άρθρο 7 παράγραφος 5,

στώσεως τιμών και, συνεπώς, θεωρείται σκόπιμο να ανοί
ξουν οι διαγωνισμοί ξεχωριστά για κάθε ζώνη όπου
πληρούνται αυτοί οι όροι·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2659/80 της Επιτροπής της
17ης Οκτωβρίου 1980 περί των λεπτομερειών εφαρμογής της
χορηγήσεως ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση
των προϊόντων που υπάγονται στον τομέα του προβείου και
αιγείου κρέατος (2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3496/88 (3), προβλέπει, ιδίως, τις λεπτομέ
ρειες όσον αφορά τους διαγωνισμούς·
ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 287/90 της Επιτροπής της 1ης
Φεβρουαρίου 1990 για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομε
ρειών για την ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση
στον τομέα του κρέατος του αρνιού κατά τη διάρκεια της
περιόδου που περιλαμβάνεται μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και
30ής Απριλίου 1990 (4) προβλέπει, ειδικότερα, τον κατάλογο
των προϊόντων που είναι επιλέξιμα και τις ελάχιστες ποσό
τητες για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί προσφορά ·

'Αρθρο 1

Ανοίγονται ξεχωριστοί διαγωνισμοί στη Δανία, στη Γαλλία,
στην Ιρλανδία, στη Βόρειο Ιρλανδία, στη Γερμανία, στις
Κάτω Χώρες, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην
Ελλάδα για τη χορήγηση ενισχύσεως στη ιδιωτική αποθεμα
τοποίηση σφαγίων και μισών σφαγίων αρνιού.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 287/90, μπορούν να γίνουν προσφορές στους οργανι
σμούς παρεμβάσεως των ενδιαφερομένων κρατών.
Αρθρο 2

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 1 1
Απριλίου 1990, στις 14.00, στον αρμόδιο οργανισμό παρεμ
βάσεως

ότι η εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 καταλήγει στο άνοιγμα διαδικα
σίας διαγωνισμού για τη χορήγηση ενισχύσεως στην ιδιω
τική αποθεματοποίηση·
ότι το προαναφερθέν άρθρο προβλέπει την εφαρμογή των
μέτρων αυτών με βάση την κατάσταση κάθε ζώνης διαπι

Αρθρο 3

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

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

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αρι9.
αρι9.

L
L
L
L

289 της 7. 10. 1989, σ. 1 .
276 της 20. 10. 1980, σ. 12.
306 της 11 . II . 1988, σ. 28.
31 της 2. 2. 1990, σ. 11 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 650/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990

για κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της
23ης Ιουλίου 1987 ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 323/90 (2) για τη δασμολογική
και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, και
ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιμώντας:

ότι, για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της
συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον
προαναφερθέντα κανονισμό, πρπει να αποφασιστούν χωρίς
καθυστέρηση οι διατάξεις για την κατάταξη των εμπορευ
μάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους
γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης
ονοματολογίας · ότι αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης
σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω
και εν μέρει ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων
η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετι
κούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων
μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών ·
ότι, κατ' εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπο
ρεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του

παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να κατατα
γούν στους αντίστοιχους κωδικούς που σημειώνονται στη
στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3 ·

ότι η Επιτροπή Ονοματολογίας δεν εξέφρασε γνώμη μέσα
στην προθεσμία που έθεσε o πρόεδρός της για ό,τι αφορά
τα προϊόντα αριθ. 2 του πίνακα του παραρτήματος ·
ότι τα μέτρα τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα
κανονισμό είνια σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής
ονοματολογίας για ότι αφορά τα προϊόντα αριθ. 1 του
πίνακα του παραρτήματος.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του
προσαρτημένου πίνακα κατατάσσονται στη συνδυασμένη
ονοματολογία στους αντίστοιχους κωδικούς που σημειώ
νονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 21η ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

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

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Henning CΗRΙSΤΟΡΗΕRSΕΝ

Αντιπρόεδρος

C) ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 36 της 8. 2. 1990, σ. 7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή εμπρευμάτων

Κατάταξη
Κωδικός ΣΟ

Αιτιολογία

(D

(2)

(3)

1 . Είδη με σχήμα στεφανιού, με διαφορετικές διαμέτρους
(7 έως 35 εκατοστά), που αποτελούνται από ολόκληρες
βέργες λυγαριάς οι οποίες είναι αποφλοιωμένες, απλώς
στριμμένες και αλληλοδιασταυρούμενες (βλέπε φωτο
γραφία αριθ. 1 )(*)

4602 10 91

2. Ψηλά υποδήματα αθλητισμού που έχουν το εξωτερικό
πέλμα από καουτσούκ και το πάνω μέρος εξ ολοκλή
ρου από υφαντική ύλη, επί του οποίου είναι ραμμένα
τεμάχια από δέρμα καθώς και από διακοσμητικά
τεμάχια από υφαντική ύλη επικαλυμμένη με πλαστικό.
Το δέρμα καλύπτει περίπου το 59 % της εξωτερικής

64041100

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και
6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας από τις σημειώ
σεις 3, 4α, από τη σημείωση διακρίσεων 16) του κεφαλαίου 64 καθώς
και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 6404 και 6404 1 1 00.
Πράγματι, αφαιρουμένων των μερών που αποτελούνται από δέρμα και
από πλαστική ύλη και τα οποία συνιστούν ενισχύσεις ή εξαρτήματα, η
επιφάνεια από υφαντική ύλη υπερισχύει.

700490 70

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και
6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας καθώς και από

4602 και 4602 10 91 .

Πράγματι, το εμπόρευμα δεν πρέπει να καταταγεί στο κεφάλαιο 6 εκ
του λόγου ότι δεν ανταποκρίνεται στα όσα ορίζονται από τη σημεί
ωση 1 του κεφαλαίου αυτού.

επιφάνειας ενώ η υφαντική ύλη δεν καλύπτει παρά
μόνο το 41 % της επιφάνειας αυτής (βλέπε φωτογρα
φία αριθ. 2) (*)

3. Φύλλα από τραβηχτό γυαλί με σχήμα τετράγωνο ή
ορθογώνιο, με την ονομασία «γυαλί θερμοκηπίων»,
των οποίων η μία μόνο πλευρά είναι απλώς λειασμένη
και τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται στην κατα
σκευή θερμοκηπίων

H κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των γενικών κανόνων 1 και
6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, από τη σημεί
ωση 1 του κεφαλαίου 6 καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ

το κείμενο των κωδικών ΣΟ 7004 και 7004 90 70.
Το εμπόρευμα δεν μπορεί να καταταγεί στον κωδικό 7006 00 90 δεδο

μένου ότι δεν έχει υποστεί την κατεργασία που ορίζεται στην κλάση
αυτή.

Πράγματι, η λείανση που έχει υποστεί η μια μόνο πλευρά είναι άνευ
ουσιώδους σημασίας από τεχνικής και οικονομικής άποψης και,
συνεπώς δεν επιφέρει μεταποίηση του είδους κατά την έννοια της
επεξηγηματικής σημείωσης του εναρμονισμένου συστήματος της
κλάσης 7006, σημείο B
(*) Οι φωτογραφίες έχουν καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα.

Φωτογραφία αριθ. 1

Φωτογραφία αριθ. 2
Τα μέρη A, B, C, B και F είναι δερμάτινα
Το μέρος D από υφαντική ύλη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 651/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990

για την έναρξη διακοπτομένης πωλήσεως ελαιούχων σπόρων που κατέχονται από τον ισπα
νικό οργανισμό παρεμβάσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου
της 22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινής οργανώ
σεως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2902/89 (2), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 3,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3418/82 της Επιτροπής της 20ής
Δεκεμβρίου 1982 περί των λεπτομερειών θέσεως σε πώληση
ελαιούχων σπόρων που ευρίσκονται στην κατοχή των οργα
νισμών παρεμβάσεως (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 676/89 (4), και ιδίως το
άρθρο 4,
Εκτιμώντας :
ότι το άρθρο 2 του κανονισμού αριθ. 724/67/EOK του

τόνων ηλιανθόσπορου και 131 τόνων κραμβόσπορου που
κατέχονται από τον ισπανικό οργανισμό παρεμβάσεως·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Λιπαρών Ουσιών*
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

O ισπανικός οργανισμός παρεμβάσεως προβαίνει, με τους
όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3418/82, σε διακοπτόμενη πώληση 5 294 τόνων ηλιανθόσπο
ρου και 131 τόνων κραμβόσπορου.
Άρθρο 2

1 . H προθεσμία υποβολής των προσφορών για την πρώτη
μερική δημοπρασία λήγει στις 30 Μαρτίου 1990.

Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 1967 περί καθορισμού των
όρων παρεμβάσεως για τους ελαιούχους σπόρους κατά τους
δύο τελευταίους μήνες της περιόδου εμπορίας καθώς και
περί των αρχών διαθέσεως των σπόρων που αγοράζονται
από τους οργανισμούς παρεμβάσεως (5), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1230/89 (6),

2. H προθεσμία υποβολή προσφορών για τη δεύτερη
μερική δημοπρασία λήγει στις 30 Απριλίου 1990.

ορίζει ότι η θέση σε πώληση ελαιούχων σπόρων που κατέ
χονται από τον οργανισμό παρεμβάσεως πραγματοποιείται
με δημοπρασία·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3418/82 καθορίζει τις διαδι
κασίες και τους όρους της θέσης σε πώληση των ελαιούχων
σπόρων που κατέχονται από τους οργανισμούς παρεμβά

4. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στον οργανισμό
παρεμβάσεως στην ακόλουθη διεύθυνση :

σεως· ότι, βάσει των διατάξεων που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού, μπορεί να αποφασισθεί
διακοπτόμενη πώληση σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 5 έως 9 αυτού ·
ότι, δεδομένης της σημερινής κατάστασης της αγοράς,
κρίνεται σκόπιμο να αρχίσει η διακοπτόμενη πώληση 5 294

3. Στην προκήρυξη της δημοπρασίας που πρόκειται να
δημοσιευθεί από τον οργανισμό παρεμβάσεως προσδιορί
ζεται o τόπος αποθηκεύσεως.

SENPA, Beneficiencia 8, 28004 Madrid, (τηλ.: 347 65 00, τέλεξ:
23247 SΕΝΡΑ Ε τελεφάξ: 521 9832).
Άρθρο 3
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 16 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)
(5)
(«)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
L 280 της 29. 9. 1989, α 2.
L 360 της 21 . 12. 1982, σ. 19.
L 73 της 17. 3. 1989, σ. 17.
252 της 19. 10. 1967, σ. 10.
L 128 της 11 . 5 . 1989, α 23 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 652/90 ΤΗΣ ΕΠITΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1546/88 σχετικό με τον καθορισμό των λεπτο
μερειών εφαρμογής της συμπληρωματικής εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5γ του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊ
όντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3879/89 (J), και ιδίως το άρθρο 5γ παρά
γραφος 7,

Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 3β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 857/84 του
Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1984 περί γενικών κανόνων
την εφαρμογή της συμπληρωματικής εισφοράς που αναφέρε
ται στο άρθρο 5γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊ
όντων (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3880/89 (4), επιτρέπει στα κράτη μέλη να
χορηγούν συμπληρωματικές ή ειδικές ποσότητες αναφοράς
σε καθορισμένους παραγωγούς με την έγκριση της
Επιτροπής, εφόσον οι ποσότητες αυτές δεν έχουν ήδη χορη
γηθεί καθ' υπέρβαση της συνολικής εγγυημένης ποσότητας
που καθορίζεται στο άρθρο 5γ παράγραφος 3 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 * ότι, με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3881 /89 του Συμβουλίου (5) της 11ης Δεκεμβρίου 1989,
o οποίος αφορά τον καθορισμό, για την περίοδο από 1η
Απριλίου 1989 έως 31 Μαρτίου 1990, του κοινοτικού αποθέ
ματος για την εφαρμογή της εισφοράς που αναφέρεται στο
άρθρο 5γ του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 804/68, το εν λόγω
απόθεμα έχει αυξηθεί για το σκοπό αυτό σε 1 039 885,740
τόνους, των οποίων πρέπει να εξασφαλισθεί η κατανομή·
ότι είναι, συνεπώς, σκόπιμο να τροποποιηθεί ανάλογα o
κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1546/88 της Επιτροπής (6), όπως

τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3835/89 (7) ·

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

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1546/88 προστίθεται το ακόλουθο σημείο γ):
«γ) 1 039 885,740 τόνοι προορίζονται να χορηγηθούν,
κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 παράγραφος 1 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 857/84, σε καθορισμένους
παραγωγούς με την έγκριση της Επιτροπής καθώς
και κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του εν λόγω
άρθρου :
H ποσότητα αυτή κατανέμεται ως εξής:
— Βέλγιο :
32110
τόνοι
— Δανία :

48 820

τόνοι

— Ελλάδα :
— Ισπανία :
— Γαλλία :

τόνοι
τόνοι
τόνοι

5 370
46 500
256 340

— Ιρλανδία :

52 800

τόνοι

— Ιταλία :

87 980

τόνοι

— Λουξεμβούργο :
— Κάτω Χώρες :
— Ηνωμένο Βασίλειο:

2 650
τόνοι
119 790
τόνοι
153 295,740 τόνοι.»

Άρθρο 2

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

O πάρων κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 1 6 Μαρτίου 1 990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY
Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
378 της 27. 12. 1989, α 1 .
90 της 1 . 4. 1984, σ. 13 .
378 της 27. 12. 1989, α 3.
378 της 27. 12. 1989, σ. 5.
139 της 4. 6. 1988, σ. 12.

τόνοι

— Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
της Γερμανίας :
234 230

(') ΕΕ αριθ. L 372 της 20. 12. 1989, α 27.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 653/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 999/89 σχετικά με διαρκή δημοπρασία όσον
αφορά ορισμένες προθεσμίες υποβολής των προσφορών για την εξαγωγή ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως στον τομέα της
ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1069/89 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παρά
γραφος 2, το άρθρο 18 παράγραφος 5 και το άρθρο 19 παρά
γραφοι 4 και 7,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 608/72 του Συμβουλίου της 23ης
Μαρτίου 1972 περί των κανόνων εφαρμογής στον τομέα της
ζάχαρης σε περίπτωση αισθητής ανόδου των τιμών στη
διεθνή αγορά (3), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :
ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 999/89 της
Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1381/89 (S), τα κράτη μέλη προβαίνουν
σε τμηματικές εβδομαδιαίες δημοπρασίες για την εξαγωγή

ζάχαρης · ότι, για λόγους διοικητικού χαρακτήρα, πρέπει να
τροποποιηθούν ορισμένες από τις ημερομηνίες που προβλέ
πονται για τις τμηματικές δημοπρασίες·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Ζάχαρης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
999/89 προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
«— η Τρίτη 24 Απριλίου 1990, ώρα 10.30 αντί της Τετάρ
της 25 Απριλίου 1990».
«— η Πέμπτη 3 και η Πέμπτη 10 Μαΐου 1990, ώρα 10.30
αντί της Τετάρτης 2 και της Τετάρτης 9 Μαΐου 1990
αντιστοίχως».
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Μαρτίου
1990.

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

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 1990.
Γ\α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
Ο
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
114 της 27. 4. 1989, σ. 1 .
75 της 28. 3. 1972, σ. 5 .
107 της 19. 4. 1989, σ. 6.
139 της 23. 5. 1989, σ. 5.

I

I
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 654/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990
περί τροποποιήσεως των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα
του τομέα της ζάχαρης που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία δεν υπάγονται στο
παράρτημα Π της συνθήκης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

χεία που διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή, οδηγεί στην
τροποποίηση των ποσοστών των ισχυουσών επιστροφών,
όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 069/89 (2), και ιδίως το άρθρο
19 παράγραφοι 1 και 2,
Εκτιμώντας :

ότι τα ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται από την
1η Μαρτίου 1990 στα προϊόντα που αναφέρονται στο
παράρτημα, που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα
οποία δεν υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης, καθο
ρίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 521 /90 της
Επιτροπής (3) ·
ότι η εφαρμογή των κανόνων και των κριτηρίων, που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 521 /90 στα στοι

Άρθρο I

Τα ποσοστά των επιστροφών που καθορίζονται , στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 521 /90 αντικαθίστανται από τα ποσοστά
που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού.

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Μαρτίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Αντιπρόεδρος

(') ΕΕ αριθ.L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
0 ΕΕ αριθ. L 114 της 27. 4. 1989, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 53 της 1 . 3. 1990, σ. 76.

17. 3. 90

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 71/ 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί τροποποιήσεως των ποσοστών των επιστρο
φών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμά
των που δεν υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης

Ποσοστά των επιστροφών σε Ecu/1 00 kg :
Σάκχαρις λευκή :
Σάκχαρις ακατέργαστος:
Σιρόπια τεύτλων ή καλαμοσακχάρου περιέχοντα κατά
βάρος εις ξηράν κατάστασιν 85 % ή περισσότερον σακχα
ρόζης (συμπεριλαμβανομένου και του ιμβερτοποιημένου
σακχάρου, εκφραζομένου εις σακχαρόζην):

24.86
22.87

24,86 x

s C)

ή.

100

Αν τα σιρόπια προέρχονται από διάλυση ζάχαρης, λευκής
ή ακατέργαστης σε στερεή κατάσταση και ενδεχόμενα
τη διάλυση έχει ακολουθήσει ιμβερτοποίηση:

Το ποσοστό που έχει καθοριστεί
παραπάνω για 100 kg ζάχαρης >λευκής
ή ακατέργαστης που χρησιμοποιή
θηκε για τη διάλυση

Μελάσσαι :

Ισογλυκόζη (2):

24,86 0

(') Το «S» αντιπροσωπεύει, για 100 χιλιόγραμμα σιροπιού:

— την περιεκτικότητα σε σακχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου και του ιμβερτοποιημένου σακχάρου εκφρασμένου σε σακ
χαρόζη) όταν η καθαρότητα του υπό θεώρηση σιροπιού είναι ίση ή ανώτερη από 98 %,
— την περιεκτικότητα σε εκχυλίσιμη ζάχαρη, όταν η καθαρότητά του υπό θεώρηση σιροπιού είναι ίση ή ανώτερη από
85 % αλλά κατώτερη από 98 %.
(2) Προϊόντα που λαμβάνονται με ισομερισμό της γλυκόζης, έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος επί ξηρού τουλάχιστον 41 %

φρουκτόζης και των οποίων η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος επί ξηρού πολυσακχαριτών και ολιγοσακχαριτών, περι

λαμβανομένης της περιεκτικότητας σε δι-, και τρισακχαρίτες, δεν υπερβαίνει 8,5 %.
(3) Ποσό επιστροφής για 100 χιλιόγραμμα ξηράς ύλης.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 655/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990
περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή σγουρών μαρουλιών καταγωγής
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 381 1 /85 (5), οι τιμές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
πρέπει να διαπιστώνονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές

ή, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, σε άλλες αγορές -

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. 1 1 19/89 (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 Ecu 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 o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3103/89 της Επιτροπής της
16ης Οκτωβρίου 1989 για τον καθορισμό των τιμών αναγω
γής των σγουρών μαρουλιών για την περίοδο εμπορίας
1989/90 (3) καθορίζει για τα προϊόντα αυτά της ποιοτικής
κατηγορίας I την τιμή αναγωγής σε 82,34 Ecu ανά 100 χιλιό
γραμμα καθαρού βάρους για την περίοδο από 1ης Μαρτίου
έως 31 Μαΐου 1990·

ότι, για τα σγουρά μαρούλια καταγωγής Ηνωμένων Πολι
τειών της Αμερικής η κατ' αυτό τον τρόπο υπολογιζόμενη
τιμή εισόδου παρέμεινε επί δύο συνεχείς ημέρες αγοράς σε
επίπεδο το οποίο είναι τουλάχιστον κατά 0,6 Ecu κατώτερο
του επιπέδου της τιμής αναγωγής· ότι, κατά συνέπεια,
πρέπει να καθιερωθεί εξισωτική εισφορά για αυτά τα
σγουρά μαρούλια·

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 τελευταία 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 ■

Αρθρο 1

Κατά την εισαγωγή σγουρών μαρουλιών (κωδικός ΣΟ
0705 11 10) καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
εισπράττεται εξισωτική εισφορά, της οποίας το ύψος καθο
ρίζεται σε 1,50 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους.

Άρθρο 2

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2118/74 της Επιτροπής (4),

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου

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

(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 .

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

118
118
298
220

της
της
της
της

20.
29.
17.
10.

5. 1972, σ. 1 .
4. 1989, σ. 12.
10. 1989, σ. 8.
8. 1974, σ. 20.

1990.

17. 3. 90

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

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 1990.

Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

. Αριθ. L 71/19

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 71 /20

17. 3 . 90

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 656/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990

περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών γλυκών πορτοκαλιών
καταγωγής Αιγύπτου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 21 18/74 (5), όπως τροποποιή

Έχοντας υπόψη :

θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 381 1/85 0,
οι τιμές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πρέπει να διαπι

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

στώνονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές ή, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις σε άλλες αγορές·

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

ότι, για τα νωπά γλυκά πορτοκάλια καταγωγής Αιγύπτου η
κατ' αυτό τον τρόπο υπολογιζόμενη τιμή εισόδου παρέμεινε
επί δύο συνεχείς ημέρες αγοράς σε επίπεδο το οποίο είναι
τουλάχιστον κατά 0,6 Ecu κατώτερο του επιπέδου της τιμής
αναγωγής· ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να καθιερωθεί εξισω
τική έισφορά για αυτά τα νωπά γλυκά πορτοκάλια ·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών 0, όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1119/89 0, και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
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 Ecu 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 o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3104/89 της Επιτροπής της
16ης Οκτωβρίου 1989 για τον καθορισμό των τιμών αναγω
γής των νωπών γλυκών πορτοκαλιών για την περίοδο εμπο
ρίας 1989/90 (3) καθορίζει για τα προϊόντα αυτά της ποιοτι
κής κατηγορίας I την τιμή αναγωγής σε 22,66 Ecu ανά 100
χιλιόγραμμα καθαρού βάρους για την περίοδο από 1ης
Δεκεμβρίου 1989 έως 31 Μαΐου 1990 ·
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 υπό τις συνθήκες του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3982/89, της 20ής Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με
την προσαρμογή της τιμής εισόδου για τα εσπεριδοειδή
καταγωγής ορισμένων τρίτων μεσογειακών χωρών 0 ■ ότι η
έννοια της αντιπροσωπευτικής τιμής ορίζεται στο άρθρο 24
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 ·
(■)
0
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

118
118
298
380

της
της
της
της

20.
29.
17.
29.

5. 1972, σ. 1.
4. 1989, a. 12.
10. 1989, σ. 10.
12. 1989, σ. 24.

ότι, για να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία του καθε
στώτος πρέπει o 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 (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1636/87 0,
— 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 :

Άρθρο 1

Κατά την εισαγωγή νωπών γλυκών πορτοκαλιών (κωδικός
ΣΟ ex 0805 10) καταγωγής Αιγύπτου εισπράττεται εξισωτική
εισφορά, της οποίας το ύψος καθορίζεται σε 2,42 Ecu ανά
100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαρτίου
1990.

(5)
(«)
O
(«)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

220
368
164
153

της
της
της
της

10.
31 .
24.
13.

8. 1974, σ. 20.
12. 1985, σ. 1 .
6. 1985, σ. 1 .
6. 1987, σ. 1 .

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

17 . 3 . 90

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

Βρυξέλλες 16 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 71/21

17 . 3 . 90

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 71 /22

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 657/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Μαρτίου 1990
περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την
ακατέργαστη ζάχαρη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1920/89 στα
στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποί

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

ηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα σύμφωνα με το

Κοινότητας,

παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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. 1069/89 (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. 1920/89 της Επιτρο
πής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 634/90 (4)·

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Μαρτίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 1990;
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
O
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
114 της 27. 4. 1989, σ. 1 .
187 της 1 . 7. 1989, σ. 13.
69 της 16. 3. 1990, σ. 49.
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Αριθ. L 71 /23

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Εισφορά

1701 1110

27,65 (')

1701 11 90

27,65 0

1701 12 10

27,65(·)

1701 12 90

27,65 0

1701 91 00

32,05

1701 99 10

32,05

17019990

32,05 0

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 (ΕΕ αριθ. L 151 της 30. 6. 1968, σ. 42).
(2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 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 71 /24

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

17. 3 . 90

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 658/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Μαρτίου 1990
περί τροποποιήσεως του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα

Έχοντας υπόψη :

άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης η οποία ισχύει
σήμερα, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό,

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. 1069/89 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,
Εκτιμώντας:

ότι οι εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης έχουν
καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 500/90 της
Επιτροπής (3) ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 500/90 στα στοιχεία που διαθέτει η
Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση του ποσού βάσεως της

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Τα ποσά βάσεως της εισφοράς που εφαρμόζεται κατά την
εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 και καθορίζεται στο παράρτημα του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 500/90 τροποποιούνται σύμφωνα με τα ποσά
που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Μαρτίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 16 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΈE αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
0 ΕΕ αριθ. L 114 της 27. 4. 1989, α 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 53 της 1 . 3. 1990, σ. 25.
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 71 /25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί τροποποιήσεως του ποσού βάσεως της εισφο
ράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα τον τομέα της ζάχαρης
(σε Ecu)
Κωδικός ΣΟ

Ποσό βάσεως
ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη
και ανά 100 kg καθαρού δάρους

του εν λόγω προϊόντος

17022010
1702 2090
1702 30 10
1702 40 10
1702 6010
170260 90
17029030
17029060
1702 90 71
1702 9090
210690 30
210690 59

0,3205
0,3205
—

—

—

0,3205
—

0,3205
0,3205
0,3205
—

0,3205

Ποσό της επιστροφής
για 100 kg ξηράς ουσίας

—

43,21
43,21
43,21
—

.

43,21
—

—

—

43,21
—

-

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 71 /26

17. 3 . 90

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 659/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990

περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα
σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

στην τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή που
ισχύουν σήμερα, όπως καθορίζεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 785/8 1 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1069/89 (2), και ιδίως το άρθρο
19 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας :

ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή, σε
φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊ
όντα του τομέα της ζάχαρης έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 499/90 (3) ·
ότι η εφαρμογή των κανόνων, κριτηρίων και λεπτομερειών,
που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 499/90 στα
στοιχεία που διαθέτει προς το παρόν η Επιτροπή, οδηγεί

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

H επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή, σε φυσική
κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ζ) και η) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81 και καθορίζεται στο παράρτημα του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 499/90 τροποποιείται σύμφωνα με τα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Μαρτίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 1990.
Γ\α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7 . 1981 , σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. L 114 της 27. 4. 1989, σ. L
(3) ΕΕ αρι9. L 53 της 1 . 3. 1990, σ. 22.
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Αριθ. L 71/27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την
εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
(σε Ecu)
Ποσό βάσεως ανά 1 % περιεκτικότητας
σε σακχαρόζη και ανά 100 kg
καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος (')

Κωδικός προϊόντος

Ποσό της επιστροφής για 100 kg
ξηράς ουσίας p)

17024010100

24,86

17026010000

II

1702 60 90 000

0,2486

1702 90 30000

\

24,86

1702 90 60 000

0,2486

1702 90 71 000

0,2486

170290 90900

0,2486

\

2106 90 30000

2106 90 59 000

24,86

24,86

0,2486

\

C) Το ποσό βάσεως δεν εφαρμόζεται στα σιρόπια καθαρότητας κατώτερης του 85 % [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 394/70] · H
περιεκτικότητα σε σακχαρόζη καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 394/70.
(2) Εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1469/77.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαΐκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 71 /28

17. 3 . 90

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 660/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990

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, οι οποίες 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. 1069/89 (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. 613/90 της Επιτρο
πής (3) ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 613/90 στα στοιχεία για τα οποία

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 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. 613/90 τροποποιούνται σύμφωνα με τα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Μαρτίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. L 114 της 27. 4. 1989, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 67 της 15. 3 . 1990, σ. 5.
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Αριθ. L 71 /29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 1990 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την
εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
(σε Ecu)

Επιστροφή

ανά 1 % περιεκτικότητας σε
σακχαρόζη και ανά 100 kg

Κωδικός προϊόντος

ανά 100 kg

1701 11 90 100
1701 11 90 910

1701 11 90950
1701 12 90 100
1701 1290910
1701 12 90950
1701 91 00000
1701 99 10 100
1701 99 10910
1701 99 10 950
170199 90 100

καθαρού βάρους του
εν λόγω προϊόντος

22,87 0
22,87 (>)
(V
22,87 0
22,87 0
0
0,2486
24,86
24,86
24,86

\
0,2486

C) Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η από
δοση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά 92 %, το ποσό της εισφοράς
που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 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 71 /30
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 661/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Μαρτίου 1990

περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως στον τομέα των ελαιούχων σπόρων
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 αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της
22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινής οργανώ
σεως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2902/89 (2), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 4,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1678/85 του Συμβουλίου της
1 1ης Ιουνίου 1985 περί καθορισμού των τιμών συναλλάγμα
τος που πρέπει να εφαρμοστούν στον γεωργικό τομέα (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 448/90 (4),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1569/72 του Συμβουλίου της
20ής Ιουλίου 1972 περί προβλέψεως ειδικών μέτρων για τους
κραμβόσπορους, τους γογγυλόσπορους και τους ηλιανθό
σπορους (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 2216/88 (6), και ιδίως το άρθρο 2 παρά
γραφος 3,

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι το ποσό της ενισχύσεως που αναφέρεται στο άρθρο 27
του κανονισμού αριθ. 136/66/EOK έχει καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 588/90 της Επιτροπής (7), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 635/90 (8) ·
ότι, εν απουσία ισχύουσας ενδεικτικής τιμής για την
περίοδο εμπορίας 1990/91 για την αγριοκράμβη και την
αγριογογγύλη και λόγω της μειώσεως του ποσού της ενίσχυ
σης που προκύπτει από το καθεστώς των μέγιστων εγγυημέ
νων ποσοτήτων, σε περίπτωση προκαθορισμού, το ποσό της
ενισχύσεως για την περίοδο αυτή δύναται να υπολογισθεί
μόνο προσωρινά · ότι το ποσό αυτό πρέπει λοιπόν να εφαρ

μοστεί μόνον προσωρινά και να επιβεβαιωθεί ή αντικατα
σταθεί μόλις γίνουν γνωστές οι τιμές και τα συναφή μέτρα
για την περίοδο εμπορίας 1 990/9 1 , και ιδίως όσα αφορούν
το καθεστώς των μέγιστων εγγυημένων ποσοτήτων ·
ότι η εφαρμογή των αναφερόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 588/90 λεπτομερειών στα στοιχεία τα οποία διαθέτει
η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση του ύψους της ενισχύ
σεως η οποία ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τα παραρτήματα
του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
1 . Το ποσό της ενισχύσεως και οι συντελεστές συναλ
λαγής που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2681 /83 της Επιτροπής (')
καθορίζονται στα παραρτήματα.
2. Το ποσό της αντισταθμιστικής ενισχύσεως που αναφέ
ρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 475/86 του
Συμβουλίου ('0) για τους ηλιανθόσπορους που συγκομίζο
νται στην Ισπανία καθορίζεται στο παράρτημα III.
3 . Το ποσό της ειδικής ενισχύσεως που προβλέπεται από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1920/87 του Συμβουλίου (Ί ) για
τους ηλιανθόσπορους που συγκομίζονται και μεταποιούνται
στην Πορτογαλία καθορίζεται στο παράρτημα III.
4. Ωστόσο, σε περίπτωση προκαθορισμού, το ποσό της
ενισχύσεως για την περίοδο εμπορίας 1990/91 για την
αγριοκράμβη και την αγριογογγύλη θα επιβεβαιωθεί ή θα
αντικατασταθεί με ισχύ από την 17 Μαρτίου 1990, για να
ληφθούν υπόψη οι τιμές και τα συναφή μέτρα για την
περίοδο 1990/91 , και της εφαρμογής του καθεστώτος των
μέγιστων εγγυημένων ποσοτήτων γι' αυτήν την περίοδο
εμπορίας.
Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Μαρτίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
L 280 της 29. 9. 1989, σ. 2.
L 164 της 24. 6. 1985 , σ. 11 .
L 47 της 23 . 2. 1990, σ. 8.
L 167 της 25. 7. 1972, σ. 9.
L 197 της 26. 7. 1988, σ. 10.
L 59 της 8. 3 . 1990, σ. 39.
L 69 της 16. 3. 1990, σ. 51 .

C) ΕΕ αριθ. L 266 της 28. 9. 1983, σ. 1 .
( 10) ΕΕ αριθ. L 53 της 1 . 3. 1986, σ. 47.
(") ΕΕ αριθ. L 183 της 3. 7. 1987, σ. 18.
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Αριθ. L 71 /31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Ενισχύσεις στους κραμβόσπορους και γογγυλόσπορους εκτός αχό τους «διπλό μηδέν»
(ποσά για 100 kg)

1 . Μεικτές ενισχύσεις (Ecu):

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

5η προθεσμία

3

4

5

6

7(·)

8 (')

\

I

— Ισπανία

1,170

— Πορτογαλία
— άλλα κράτη μέλη

0.000

2. Τελικές ενισχύσεις :
α) Σπόροι που συγκομίζονται και μεταποι
ούνται στην :
— Γερμανία (DM)
— Κάτω Χώρες (F1)
—
—
—
—
—
—
—

UΕΒL (FB/Flux)
Γαλλία (FF)
Δανία (Dkr)
Ιρλανδία (£Iγ1)
Ηνωμένο Βασίλειο (£)
Ιταλία (Lit)
Ελλάδα (Δρχ)

23,500

1,170
. 0,000
23,500

\

\

39 141

55,80
61,99
1 134,74
178,45
209,86
19,862
14,343
4040,84

178,89
3 307,07

178,89
3 307,76

— σε άλλο κράτος μέλος (Pta)
γ) Σπόροι που συγκομίζονται στην Πορτο
γαλία και μεταποιούνται :
— στην Πορτογαλία (Esc)
— σε άλλο κράτος μέλος (Esc)

0,00
4893,79

45,30
50,12
917,45
143,34
169,67
15,954
10,883
32 687

45,53
50,37
917,45
143,34
169,43
15,954
10,756
32 562

3 404,95

3 669,25

3 557,42

178,89
2919,15

270,63
2705,58

270,63
2 678,10

0,00
4342,92

0,00
4 142,72

0,00
4069,36

I
178,89
3 304,46

I
0,00
4895,03

\

34 737

3 999,00

1,770
0,000
19,000

I
50,01
55,39
1014,03
158,79
187,53
17,673
12,127

39116

I

νία και μεταποιούνται :

1,770
0,000
19,000

I
55,81
61,99
1 134,74
178,41
209,86
19,857
14,284

39 128

4 048,09

I
1,170
0,000
21,000

\

I
55,80
61,99
1 134,74
178,49.
209,86
19,866
14,376

6) Σπόροι που συγκομίζονται στην Ισπα
— στην Ισπανία (Pta)

I
1,170
0,000
23,500

I
0,00
4879,48

C) Με την επιφύλαξη, σε περίπτωση προκαθορισμού για την περίοδο εμπορίας 1990/91, του καθορισμού των τιμών και των συναφών μέτρων και της εφαρμογής του καθεστώτος
των μέγιστων εγγυημένων ποσοτήτων.

Αριθ. L 71 /32
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενισχύσεις στους κραμβόσπορους και γογγυλόσπορους «διπλό μηδέν»
(ποσά για 100 kg)
Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

5η προθεσμία

3

4

5

6

7 0)

8(·)

I

1 . Μεικτές ενισχύσεις (Ecu):
— Ισπανία

3,670
2,500
26,000

— Πορτογαλία
— άλλα κράτη μέλη

\
3,670
2,500
26,000

2. Τελικές ενισχύσεις :

α) Σπόροι που συγκομίζονται και μεταποι
ούνται στην :
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Γερμανία (DM)
Κάτω Χώρες (F1)
UΕΒL (FB/Flux)
Γαλλία: (FF)
Δανία (Dkr)
Ιρλανδία (£ Irl)
Ηνωμένο Βασίλειο (£)
Ιταλία (Lit)
Ελλάδα (Δρχ)

I

I
61,70
68,58
1 255,46
197,73
232,18
22,008
16,137

— στην Ισπανία (Pta)
— σε άλλο κράτος μέλος (Pta)

γ) Σπόροι που συγκομίζονται στην Πορτο
γαλία και μεταποιούνται :
— στην Πορτογαλία (Esc)
— σε άλλο κράτος μέλος (Esc)

61,71
68,58
1 255,46
197,66
232,18
21,999
16,045
43 366

4478,94

55,91
61,99
1 134,74 :
178,03
209,86
19,815
13,888
38 987

3 884,89

51,20
56,71
1 038,17
162,59
192,00
18,096
12,658

561,13
3 690,00

36 902

4 193,03

4081,20

I
561,13
3 686,70

561,13
3 301,39

652,87
3 087,82

499,40
5 378,88

499,40
4 842,32 ~

512,33
4 655,05

I
499,40
5 393,19

51,43
56,97
1 038,17
162,59
191,76
18,096
12,531

37 027

I

I
499,40
5 394,43

4,270
2,500
21,500

I

4 520,77

561,13
3 689,31

2,500
21,500

I

43 378

I

β) Σπόροι που συγκομίζονται στην Ισπα
νία και μεταποιούνται :

4,270

2,500
23,500

l

22,003
16,103

4 528,02

3,670

2,500
26,000

l
61,71
68,58
1 255,46
197,70
232,18

43 391

3,670

652,87
3 060,34

I
512,33
4 581,68

(') Με την επιφύλαξη, σε περίπτωση προκαθορισμού για την περίοδο εμπορίας 1990/91 , του καθορισμού των τιμών και των συναφών μέτρων της εφαρμογής του καθεστώτος των
μέγιστων εγγυημένων ποσοτήτων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενισχύσεις στους ηλιανθόσπορους
(ποσά για 100 kg)
Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

3

4

5

6

7

6,890
0,000
33,000

6,890
0,000
32,500

6,890
0,000
32,500

6,890
0,000
30,500

78,24
87,05
1 593,47
251,51
294,69
27,993
20,970

77,08
85,73
1 569,33
247,54
290,23
27,551
20,482

77,13
85,73
1 569,33
247,54
290,23
27,551
20,441

72,45
80,45
1 472,75
231,84
272,37
25,803
18,746

\

1 . Μεικτές ενισχύσεις (Ecu):
— Ισπανία

6,890
0,000
33,000

— Πορτογαλία
— άλλα κράτη μέλη

\

2. Τελικές ενισχύσεις:

l

I

α) Σπόροι που συγκομίζονται και μεταποι
ούνται στην ('):
—
—
—
—
—
—
—
—

Γερμανία (DM)
Κάτω Χώρες (F1)
UΕΒL (FB/Flux)
Γαλλία (FF)
Δανία (Dkr)
Ιρλανδία (£ Irl)
Ηνωμένο Βασίλειο (£)
Ιταλία (Lit)
Ελλάδα (Δρχ)

78,24
87,05
1 593,47
251,56
294,69
27,998
21,010
55 270

55 255

5 859,61

54364

54364

50 861

5 850,99

5 694,85

5 662,88

5 211,72

1 053,45
4063,04

1 053,45
3 984,47

1 053,45
3 975,28

1 053,45
3 673,73

0,00
7 393,17
7 231,58

0,00
7 391,66
7 230,11

0,00
7 271,47
7 112,54

0,00
7 250,83
7 092,35

0,00
6 827,79
6 678,56

4033,14

4 033,97

3 955,81

3 946,62

3 645,07

7 230,11

7 112,54

7 092,35

6 678,56

I

6) Σπόροι που συγκομίζονται στην Ισπα
νία και μεταποιούνται :
— στην Ισπανία (Pta)
— σε άλλο κράτος μέλος (Pta)

1 053,45
4062,22

I

γ) Σπόροι που συγκομίζονται στην Πορτο
γαλία και μεταποιούνται :
— στην Πορτογαλία (Esc)
— στην Ισπανία (Esc)
— σε άλλο κράτος μέλος (Esc)

li

3 . Αντισταθμιστικές ενισχύσεις:
— στην Ισπανία (Pta)

II

4. Ειδικές ενισχύσεις :
— στην Πορτογαλία (Esc)

7 231,58

(') Για τους σπόρους που συγκομίζονται στην Κοινότητα στη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985 και μεταποιούνται στην Ισπανία, τα ποσά που αναφέρονται στο σημείο 2
στοιχείο α) πολλαπλασιάζονται επί 1,0223450.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Τιμές Ecu που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη μετατροπή των τελικών ενισχύσεων στο νόμισμα της
χώρας μεταποιήσεως όταν αυτή δεν είναι η χώρα παραγωγής
(αξία / Ecu)

DM
F1

FB/Flux
FF
Dkr

£ Irl
£

Lit

Δρχ
Esc
Pta

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

5η προθεσμία

3

4

5

6

7

8

2,039680
2,296380
42,398300
6,897550
7,821580
0,766311
0,736518
1 505,72
193,20400
180,08000
131,07000

2,035060
2,292570
42,384600
6,895750
7,833770
0,766242
0,739422
1 508,06
194,17600
180,89700
131,55700

2,031060
2,288780
42,369200
6,894460
7,840010
0,766682
0,741803
1510,38
196,33800
181,71900
131,93400

2,026880
2,284910
42,345600
6,894060
7,848310
0,766821
0,744317
1 512,46
198,21400
182,81000
132,37100

2,026880
2,284910
42,345600
6,894060
7,848310
0,766821
0,744317
1 512,46
198,21400
182,81000
132,37100

2,016250
2,273160
42,279700
6,887140
7,871670
0,768927
0,751266
1 518,96
203,65600
186,24500
133,60100
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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Μαρτίου 1990
σχετική με την αποδοχή για αναπαραγωγή των αναπαραγωγών χοιροειδών καθαρής φυλής
(90/ 1 18/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την οδηγία 88/66 1 /ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμ
βρίου 1988 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς κανόνες που
εφαρμόζονται για στα αναπαραγωγά χοιροειδή ('), και ιδίως
το άρθρο 3,
την πρόταση της Επιτροπής
Εκτιμώντας :

γωγης και, ως εκ τουτου, για τη βελτίωση των - χοιροειδών ·
ότι είναι, ωστόσο, σκόπιμο να αποφευχθεί οποιαδήποτε
φθορά της γενετικής κληρονομιάς ιδίως όσον αφορά τα
αρσενικά ζώα τα οποία διαθέτουν όλες τις εγγυήσεις της
γενετικής αξίας τους και της απουσίας κληρονομικών επιβα
ρύνσεων ■

ότι είναι αναγκαίο να γίνεται διάκριση μεταξύ, αφενός της
αποδοχής για τεχνητή γονιμοποίηση των αναπαραγωγών
χοιροειδών καθαρής φυλής και του σπέρματός τους που
έχουν υποβληθεί σε όλες τις δοκιμασίες του επίσημου
ελέγχου που προβλέπονται για τη φυλή του σε κράτος
μέλος και, αφετέρου, της αποδοχής τους με μόνο σκοπό να
υποβληθούν σε επίσημη δοκιμασία ·

ότι η οδηγία 88/66 1 /ΕΟΚ αποσκοπεί ιδίως στην προοδευ
τική ελευθέρωση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών αναπα
ραγωγών χοιροειδών καθαρής φυλής· ότι για το σκοπό
αυτό απαιτείται μια συμπληρωματική εναρμόνιση όσων
αφορά την αποδοχή αυτών των ζώων στην αναπαραγωγή ·

ότι είναι χρήσιμο να καθιερωθεί διαδικασία για το διακα
νονισμό των διαφωνιών, ιδίως σε περιπτώσεις δυσκολιών
που ανακύπτουν κατά την αξιολόγηση των αποτελε
σμάτων ·

ότι οι διατάξεις σχετικά με την αποδοχή για αναπαραγωγή
αφορούν τόσο τα ζώα, όσο και τα (Σπέρματα, τα ωάρια και
τα έμβρυά τους ·

ότι η διάταξη σύμφωνα με την οποία προσωπικό επισήμως
εγκεκριμένο πρέπει να χειρίζεται το σπέρμα, τα ωάρια και
έμβρυα, παρέχει τις εγγυήσεις που απαιτούνται για την
υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου·

ότι γι' αυτό το λόγο, οι εθνικές διατάξεις οι σχετικές με την
αποδοχή στην αναπαραγωγή των αναπαραγωγών χοιροει
δών καθαρής φυλής, των σπερμάτων, ωαρίων και εμβρύων
τους δεν πρέπει να συνιστούν απαγόρευση, περιορισμό ή
παρεμπόδιση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, είτε πρόκει
ται για φυσική αναπαραγωγή, είτε για τεχνητή γονιμοποί
ηση ή για συλλογή ωαρίων και εμβρύων

ότι τα θηλυκά αναπαραγωγά χοιροειδή καθαρής φυλής
καθώς και τα ωάρια και τα έμβρυά τους δεν πρέπει να
αποτελούν το αντικείμενο απαγορεύσεων, περιορισμών ή
παρεμποδίσεων όσον αφορά την αναπαραγωγή ·

ότι, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην
Ισπανία και την Πορτογαλία, είναι ανάγκη να προβλεφθεί
συμπληρωματική προθεσμία για τη θέση σε εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας στα εν λόγω κράτη μέλη,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο /

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, με την επιφύλαξη των

ότι η τεχνητή γονιμοποίηση αποτελεί τεχνική που είναι
σημαντική για τη διάδοση των καλύτερων ζώων αναπαρα

κανόνων υγειονομικού ελέγχου, να μην απαγορεύονται,
περιορίζονται ή παρεμποδίζονται :

C ) ΕΕ αριθ. L 382 της 31 . 12. 1988, σ. 36.

— η αποδοχή για αναπαραγωγή των θηλυκών χοιροειδών
αναπαραγωγής καθαρής φυλής,
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— η αποδοχή για φυσική γονιμοποίηση των αρσενικών
χοιροειδών αναπαραγωγής καθαρής
— η χρησιμοποίηση ωαρίων και εμβρύων που προέρχονται
από θηλυκά χοιροειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής.
Άρθρο 2
1 . Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να απαγορεύει, να περιο
ρίζει η να παρεμποδίζει :
— την αποδοχή για τεχνητή γονιμοποίηση στο έδαφός του
των των αρσενικών χοιροειδών αναπαραγωγής καθαρής
φυλής ή για τη χρησιμοποίηση του σπέρματός τους
εφόσον τα ζώα αυτά έχουν γίνει δεκτά για τεχνητή γονι
μοποίηση σε κράτος μέλος βάσει του ελέγχου των

Αρθρο 3

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, με την επιφύλαξη των
κανόνων υγειονομικού ελέγχου, επίσημα εγκεκριμένος
οργανισμός ή προσωπικό να συλλέγει, να επεξεργάζεται και
να αποθεματοποιεί το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα
προκειμένου να διατεθούν στο εμπόριο.
Άρθρο 4

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η διαδικασία που καθο
ρίζεται στο παρόν άρθρο, η μόνιμη ζωοτεχνική επιτροπή
που δημιουργήθηκε με την απόφαση 77/505/EOK (2),
αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 1 της

οδηγίας 88/66 1 /EOK0.

αποδόσεών τους και της εκτίμησης της γενετικής αξίας
τους διεξαγομένου σύμφωνα με την απόφαση 89/
507/EOK της Επιτροπής ('),
— την αποδοχή με σκοπό την υποβολή σε επίσημη δοκιμα
σία των αρσενικών χοιροειδών αναπαραγωγής καθαρής
φυλής ή του σπέρματός τους εντός των ποσοτικών ορίων
που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή του ελέγχου των
αποδόσεών τους και την εκτίμηση της γενετικής τους
αξίας διεξαγομένου σύμφωνα με την απόφαση

89/507/EOK από επίσημα εγκεκριμένες ενώσεις ή οργα

νώσεις.

2. Στην περίπτωση που συνεπεία της εφαρμογής της
παραγράφου 1 , ανακύπτουν διαφωνίες ιδίως ως προς την
ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών, οι ενδιαφε
ρόμενοι μπορούν να ζητήσουν τη γνώμη εμπειρογνώμονα.
Λαμβανομένης υπόψη της γνώμης του εμπειρογνώμονα,
είναι δυνατόν να ληφθούν μέτρα, μετά από αίτηση κράτους
μέλους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 4.
3. Οι γενικοί κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου
2 αποφασίζονται, αν χρειαστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 4.

(') ΕΕ αριθ. L 247 της 23. 8. 1989, σ. 43.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία την 1η Ιανουαρίου
1 99 Γ το αργότερο. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή
σχετικά.

Ωστόσο, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική
Δημοκρατία διαθέτουν συμπληρωματική προθεσμία δύο
ετών για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 6
H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 5 Μαρτίου 1990.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
J. WΑLSΗ

( ) ΕΕ αριθ. L 206 της 12. 8. 1977, σ. Π .
(») ΕΕ αριθ. L 382 της 31 . 12. 1988, σ. 36.
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Μαρτίου 1990

'

σχετικά με την αποδοχή για αναπαραγωγή των υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής
(90/ 1 19/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
την οδηγία 88/66 1 /ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμ
βρίου 1988 σχετικά με τους ζωοτεχνικούς κανόνες που
εφαρμόζονται για τα αναπαραγωγά χοιροειδή ('), και ιδίως
το άρθρο 8,

— η αποδοχή για αναπαραγωγή των θηλυκών υβριδικών
χοίρων αναπαραγωγής,
— η αποδοχή για φυσική γονιμοποίηση των αρσενικών
. υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής
— η αποδοχή για τεχνητή γονιμοποίηση των υβριδικών
χοίρων αναπαραγωγής των οποίων η γενεά έχει
υποβληθεί σε δοκιμασία απόδοσης και εκτίμησης της
γενετικής αξίας τους
— η χρησιμοποίηση του σπέρματος των ζώων που αναφέ

την πρόταση της Επιτροπής
Εκτιμώντας:
ότι η οδηγία 88/66 1 /ΕΟΚ αποσκοπεί ιδίως στην προοδευ
τική ελευθέρωση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών των
υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής · ότι για το σκοπό αυτό
απαιτείται μια συμπληρωματική εναρμόνιση όσων αφορά
την αποδοχή αυτών των ζώων στην αναπαραγωγή ■

ρονται στην τρίτη περίπτωση,
— η αποδοχή για επίσημες δοκιμασίες αρσενικών υβριδι
κών χοίρων αναπαραγωγής ή η χρησιμοποίηση του
σπέρματός τους εντός των ποσοτικών ορίων που είναι
απαραίτητα για τη διενέργεια του ελέγχου της απόδοσής
τους και την εκτίμηση της γενετικής τους αξίας
— η χρησιμοποίηση των ωαρίων και των εμβρύων που
προέρχονται από θηλυκά ζώα υβριδικής αναπαραγωγής.

ότι οι διατάξεις σχετικά με την αποδοχή για αναπαραγωγή
αφορούν τόσο τα ζώα, όσο και τα σπέρματα, τα ωάρια και

Άρθρο 2

Έχοντας υπόψη :

τα έμβρυά τους·

ότι γι' αυτό το λόγο, οι εθνικές διατάξεις οι σχετικές με την
αποδοχή στην αναπαραγωγή των υβριδικών χοίρων αναπα
ραγωγής καθώς και των σπερμάτων, ωαρίων και εμβρύων
τους δεν πρέπει να συνιστούν απαγόρευση, περιορισμό ή
παρεμπόδιση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, είτε πρόκει
ται για φυσική αναπαραγωγή, είτε για τεχνητή γονιμοποί
ηση ή/και λήψη ωαρίων και εμβρύων ·

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, με την επιφύλαξη των
κανόνων υγειονομικού ελέγχου, επίσημα εγκεκριμένος
οργανισμός ή προσωπικό να συλλέγει, να επεξεργάζεται και
να αποθεματοποιεί το σπέρμα, τα ωάρια και έβρυα προκει
μένου αυτά να διατεθούν στο εμπόριο.

ότι οι θηλυκοί και οι αρσενικοί υβριδικοί χοίροι αναπαρα
γωγής καθώς και το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυά τους
δεν πρέπει να αποτελούν το αντικείμενο απαγορεύσεων,
περιορισμών ή παρεμποδίσεων όσον αφορά την αναπαρα
γωγή ·

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές κανονιστι
κές και διοικητικές διατάξεις που είναι απαραίτητες για να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η
Ιανουαρίου 1991 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή
σχετικά.

ότι η διάταξη σύμφωνα με την οποία προσωπικό επισήμως
εγκεκριμένο πρέπει να χειρίζεται το σπέρμα, τα ωάρια και
έμβρυα, είναι ικανή να παράσχει τις απαραίτητες εγγυήσεις
για την υλοποίηση του επιδιωκόμενου στόχου·
ότι, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην
Ισπανία και την Πορτογαλία, είναι ανάγκη να προβλεφθεί
συμπληρωματική προθεσμία για τη θέση σε εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας στα εν λόγω κράτη μέλη,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο I

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε, με την επιφύλαξη κανόνων
υγειονομικού ελέγχου, να μην απαγορεύονται, περιορίζον
ται ή παρεμποδίζονται :

C) ΕΕ αριθ. L 382 της 31 . 12. 1988, σ. 36.

ΆρSρο 3

Ωστόσο, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική
Δημοκρατία διαθέτουν συμπληρωματική προθεσμία δύο
ετών για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.
ΑρSρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 1990.

Γ\α το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
J. WΑLSΗ
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 5ης Μαρτίου 1990
γιο την τροποποίηση της οδηγίας 88/407/EOK για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονο
μικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδικοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου
σπέρματος βοοειδών
(90/ 120/EOK)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,
την οδηγία 88/407/EOK του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου
1988 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού
ελέγχου που ισχύουν στις ενδικοινοτικές συναλλαγές και
στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών ('), και
ιδίως το άρθρο 18,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 21 της εν λόγω
οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με αυτή
το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1990 ·
ότι πρέπει, προκειμένου να τεθεί πράγματι σε εφαρμογή η
οδηγία αυτή, να επέλθουν ορισμένες τροποποιήσεις στο
παράρτημά της για να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της κατάστα
σης ,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο /

H οδηγία 88/407/EOK τροποποιείται ως εξής :
1 . Στο παράρτημα B κεφάλαιο II παράγραφος 1 :
α) το σημείο iii) συμπληρώνεται με το ακόλουθο
κείμενο :
«Ωστόσο, έως τις 30 Ιουνίου 1990, τα κράτη μέλη
μπορούν να μην λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα

της εξέτασης αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι το
σπέρμα έχει υποβληθεί, με αρνητικά αποτελέσματα,
σε δοκιμασία ανίχνευσης της παρουσίας λευκών αιμο
σφαιρίων. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση αυτής
της ευχέρειας λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για
να εξασφαλίσουν ότι το σπέρμα αυτό ή τα έμβρυα
που θα προέλθουν δεν αποτελούν αντικείμενο ενδο
κοινοτικών συναλλαγών,» ·
β) το σημείο iv) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :

«iv) για τη μολυσματική ρινοτραχειίτιδα των βοοει
δών ή τη μολυσματική φλυκταινώδη αιδιοκολπί
τιδα, δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή δοκιμασία
Elisa με αρνητικά αποτελέσματα. Πάντως, μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 1992 :
— οι δοκιμασίες αυτές δεν χρειάζεται να πραγμα
τοποιούνται επί ταύρων που έχουν ήδη
υποβληθεί σε ορολογική δοκιμασία με θετικά
(') ΕΕ αριθ. L 194 της 22, 7. 1988, α 10.

αποτελέσματα, σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία,
— μπορεί να πραγματοποιείται εμβολιασμός
κατά των ανωτέρω ασθενειών σε οροθετικούς
ταύρους είτε με μια δόση θερμοευαίσθητου
ζώντος εμβολίου που χορηγείται από τη μύτη,
είτε με δύο δόσεις αδρανοποιημένου εμβολίου
σε διάστημα όχι μικρότερο από τρεις και όχι
μεγαλύτερο από τεσσερις εβδομάδες· στη
συνέχεια, o εμβολιασμός επαναλαμβάνεται σε
διαστήματα όχι μεγαλύτερα από έξι μήνες,» γ) το σημείο v) συμπληρώνεται με το ακόλουθο κείμενο :
«Ωστόσο, οι ταύροι οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται
για την παραγωγή σπέρματος, μπορούν να εξαιρεθούν
από τη δοκιμασία φθοριζόντων αντισωμάτων ή την

καλλιέργεια για τη μόλυνση "campylobacter foetus"·
εξυπακούεται ότι τα ζώα αυτά δεν μπορούν να ξανα
γίνουν δεκτά στην παραγωγή σπέρματος πριν υποβλη
θούν, με αρνητικά αποτελέσματα, στη δοκιμασία ή
την καλλιέργεια αυτή.»
2. Στο παράρτημα B κεφάλαιο II παράγραφος 3, προστίθε
ται το ακόλουθο εδάφιο :
« Πάντως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992 :
— οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για τους οροθε
τικούς ταύρους οι οποίοι, πριν από τον πρώτο τους
εμβολιασμό που πραγματοποιείται σύμφωνα με την
παρούσα οδηγία στο κέντρο γονιμοποίησης, έχουν
υποβληθεί, με αρνητικά αποτελέσματα, στη δοκιμα
σία οροεξουδετέρωσης ή στη δοκιμασία Elisa για
λοιμώση ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών ή λοιμώδη
φλυκταινώδη αιδιοκολπίτιδα,
— οι οροθετικοί ταύροι που αναφέρονται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, πρέπει να απομονώ
νονται, δεδομένου ότι το σπέρμα τους μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο ενδοκοινοτικών συναλλαγών,
σύμφωνα με τις διατάξεις για το εμπόριο σπέρματος
από τα ζώα αυτά, που προβλέπονται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο
εδάφια.»
3. Στο παράρτημα Γ :
α) στην παράγραφο 1 στοιχείο β) σημείο ii), οι λέξεις
«πριν από την εισαγωγή τους στο κέντρο,» διαγρά
φονται στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση, αντι
στοίχως ·
β) στην παράγραφο 3, το σημείο ii) αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείμενο :
«ii) να μεταφέρεται στο κράτος μέλος προορισμού σε
φιάλες που έχουν καθαριστεί, απολυμανθεί ή
αποστειρωθεί πριν από τη χρήση και οι οποίες
έχουν σφραγισθεί και αριθμηθεί πριν από την
αποστολή από τον εγκεκριμένο χώρο αποθή
κευσης.»
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4. Στο παράρτημα Δ, το σημείο IV αντικαθίσταται από το
κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφω
θούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Απρι
λίου 1990. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 3

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 1990.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
J. WΑLSΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«IV. O κάτωθι υπογεγραμμένος κτηνίατρος βεβαιώνω :

1 . Ότι οι όροι συλλογής επεξεργασίας και αποθήκευσης του σπέρματος που περιγράφεται παραπάνω είναι
σύμφωνοι με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην οδηγία 88/407/EOK.
2. Ότι το σπέρμα που περιγράφεται παραπάνω στάλθηκε στον τόπο φόρτωσης σε σφραγισμένο περιέκτη, υπό

όρους που είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις της οδηγίας 88/407/E0K, και φέρει τον αριθμό ...

3. Ότι το σπέρμα που περιγράφεται παραπάνω έχει συλλεγεί σε κέντρο στο οποίο όλοι οι ταύροι παρουσία
σαν αρνητικά αποτελέσματα στη δοκιμασία οροεξουδετέρωσης ή στη δοκιμασία Elisa για λοιμώδη ρινο
τραχειίτιδα βοοειδών ή λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα που εκτελέστηκε σύμφωνα με την οδηγία
88/4Q7/EOK (').

4. Ότι το σπέρμα που περιγράφεται παραπάνω έχει ληφθεί από ταύρους:
i) για τους οποίους ήταν αρνητικά τα αποτελέσματα της δοκιμασίας οροεξουδετέρωσης ή της δοκιμασίας
Elisa για λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα βοοειδών ή λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα που εκτελέστηκε
σύμφωνα με την οδηγία 88/407/EOK ('), ή
ii) οι οποίοι αντέδρασαν θετικά στις δοκιμασίες που αναφέρονται στο σημείο i), αλλά οι οποίοι είχαν ήδη
παρουσιάσει αρνητικά αποτελέσματα στις δοκιμασίες αυτές πριν από τον πρώτο τους εμβολιασμό που
εκτελέστηκε, σύμφωνα με την οδηγία, στο κέντρο γονιμοποίησης ('), ή
iii) για τους οποίους ήταν θετικά τα αποτελέσματα της δοκιμασίας οροεξουδετέρωσης ή της δοκιμασίας
Elisa για λοιμώδη ρινοτραχειίτιδα βοοειδών ή λοιμώδη φλυκταινώδη αιδοιοκολπίτιδα και οι οποίοι δεν

έχουν εμβολιαστεί σύμφωνα με την οδηγία 88/407/E0K (') - και ότι, στην περίπτωση αυτή, το σπέρμα
προέρχεται από παρτίδα, η οποία είχε υποβληθεί, με αρνητικά αποτελέσματα, σε εξέταση με εμβολια
σμό ή σε δοκιμασία απομόνωσης του ιού ('), που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο
της οδηγίας 88/407/EOK στο εργαστήριο . . . (2).

5. Ότι το προαναφερόμενο σπέρμα έχει συλλεγεί από ταύρους:
i) οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού (') ή
ίί) οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί κατά του αφθώδους πυρετού σύμφωνα με την οδηγία 88/407/EOK. ('), και
ότι στην περίπτωση αυτή, το σπέρμα προέρχεται/δεν προέρχεται (') από συλλογή της οποίας ένα μέγι
στο ποσοστό 10 % των σπερμάτων που έχουν συλλεγεί με σκοπό τις συναλλαγές (με κατώτατο όριο 5
σωληνάρια) έχει υποβληθεί, με αρνητικά αποτελέσματα, στη δοκιμασία απομόνωσης του ιού για την
ανίχνευση του αφθώδους πυρετού στο εργαστήριο . . . (J).

(τόπος)

(ημερομηνία)

(υπογραφή)

(ονοματεπώνυμο με κεφαλαία)

(Σφραγίδα)

C) Διαγράφονται οι περιττές ενδείξεις.
(2) Ονομασία του εργαστηρίου που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος I δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 88/407/EOK.»
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΟΔΗΓΊΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Φεβρουαρίου 1990
για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων II, III, IV, V και VI της
οδηγίας 76/768/EOK. του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τα καλλυντικά
(90/ 121 /EOK)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την οδηγία 76/768/ EOK του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου
1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τα καλλυντικά ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από την οδηγία 89/679/EOK (2), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 2,

ότι τα προβλεπόμενα, με την παρούσα οδηγία, μέτρα είναι
σύμφωνα με την γνώμη της Επιτροπής για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών οι οποίες έχουν ως στόχο
την εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές στον
τομέα των καλλυντικών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Εκτιμώντας :

H οδηγία 76/768/EOK τροποποιείται ως εξής :

ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ορισμένα χρωστικά,
συντηρητικές ουσίες και ενώσεις οι οποίες είχαν εγκριθεί
προσωρινά μπορούν να εγκριθούν οριστικά ενώ άλλες
ουσίες πρέπει να απαγορευθούν οριστικά ή να παραταθεί η
έγκρισή τους για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα ·

1 . Στο παράρτημα II :

ότι, για την προστασία της δημόσιας υγείας, πρέπει να
απαγορευθεί η χρήση ορισμένων χρωστικών, της α
υδράξυ-1 1 prégnéne-4 διόνης-3, 20 και των εστέρων της, των
ορμονών, του ζιρκονίου, με εξαίρεση ορισμένα σύμπλοκα,
της τυροθρισίνης, των στεροειδικών αντι-ανδρογόνων, του
ακετονιτριλίου, καθώς και της τετραϋδροζολίνης και των
αλάτων της ·
ότι με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές και τεχνικές
έρευνες, μπορεί να εγκριθεί μεταξύ των καλλυντικών, υπό
ορισμένους περιορισμούς και προϋποθέσεις, η χρησιμο
ποίηση του οξεικού μολύβδου ως βαφής μαλλιών με υποχρε
ωτική αναγραφή στην επισήμανση (ετικέτα) ορισμένων
προειδοποιήσεων για την προστασία της υγείας ■

ότι πρέπει να εγκριθεί η χρησιμοποίηση λακών της
χρωστικής CI 17 200 ·
ότι, με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές έρευνες και
τεχνικές, μπορεί να γίνει δεκτό μεταξύ των καλλυντικών
προϊόντων, υπό ορισμένους περιορισμούς και προϋποθέσεις,
η χρήση του χλωρυδρικού δεκυλοξυ-3 υδρόξυ-2 άμινο-1
προπανίου ως συντηρητικού, καθώς και η χρήση του Solvent
Yellow 98 ως χρωστικής στα προϊόντα που προορίζονται για
τα νύχια ·
C ) ΕΕ αριθ. L 262 της 27. 9. 1976, σ. 169.
(2) ΕΕ αριθ. L 398 της 30. 12. 1989, σ. 25 .

— στον αύξοντα αριθμό 39, οι λέξεις «εκτός από εκείνα
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V», διαγρά
φονται,

— στον αύξοντα αριθμό 194, οι λέξεις «εκτός από τα
αναγραφόμενα στο παράρτημα V», διαγράφονται,
— στον αύξοντα αριθμό 289 η φράση «και ενώσεις του,
εκτός των περιλαμβανομένων στο παράρτημα V»,
αντικαθίστανται από την φράση «και ενώσεις του,
εξαιρουμένου του, ονομαστικά αναφερομένου στο
παράρτημα III, αριθμού 55 στις αναφερόμενες
συνθήκες»,
— στους αύξοντες αριθμούς 376 και 377 προστίθενται οι
λέξεις : «και τα άλατά του»,
— προστίθενται οι ακόλουθοι αριθμοί :
385. α-υδρόξυ-1 1 prégnéne-4 διόνη-3,20 και οι εστέρες
της

386.
387.
388.
389.
390.
391 .

H χρωστική ουσία CI 42 640
H χρωστική ουσία CI 13 065
H χρωστική ουσία CI 42 535
H χρωστική ουσία CI 61 554
Στεροειδικά αντι-ανδρογόνα
Ζιρκόνιο και οι ενώσεις του, εξαιρουμένων των
συμπλόκων που περιλαμβάνονται στον αύξοντα
αριθμό 50 του παραρτήματος III (πρώτο μέρος)
και των λακών, πιγμέντων ή των αλάτων του
ζιρκονίου των χρωστικών που αναφέρονται για
την υποσημείωση (3) στο παράρτημα IV (πρώτο
μέρος)

17 . 3 . 90

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

392. Τυροθρισίνη

Αριθ. L 71 /41

αντικαθίσταται από τη φράση «να μην χρησιμοποι
ούνται σε προϊόντα υγιεινής παίδων κάτω των τριών

393. Ακετονιτρίλιο

ετών» ·

394. Τετραϋδροζολίνη και τα άλατά της.
2. Στο πρώτο μέρος του παραρτήματος III, της γαλλικής
έκδοσης και στον αύξοντα αριθμό 1 , βορικό οξύ :

6) η φράση της στήλης (ζ) «να μην χρησιμοποιούνται για
την περιποίηση παίδων κάτω των τριών ετών» αντι
καθίσταται από την φράση «να μην χρησιμοποιού
νται για την υγιεινή παίδων κάτω των τριών ετών».

α) η φράση της στήλης (ε) «να μην χρησιμοποιούνται σε
προϊόντα περιποιήσεως παίδων κάτω των τριών ετών»

3. Στο πρώτο μέρος του παραρτήματος III, προστίθεται o
αύξων αριθμός 55 :

6

α

55

οξεικός
μόλυβδος

δ

Y

Μόνο για
βαφή
μαλλιών

0,6 %

Μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε κάθε
επαφή με τα μάτια. Πλύνετε τα χέρια μετά
από τη χρήση. Περιέχει οξεικό μόλυβδο.
Δεν χρησιμοποιείται για τη βαφή ' βλεφα
ρίδων, φρυδιών και μουστακιών. Σε περί
πτωση ερεθισμού μην το χρησιμοποιείτε.

σε

μόλυβδο

4. Στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος III, η ημερομηνία
«31 Δεκεμβρίου 1989» που περιέχεται στη στήλη
«Επιτρέπονται μέχρι» αντικαθίσταται από την ημερομη
νία «31 Δεκεμβρίου 1990» για τους ακόλουθους αριθ

6) στους αριθμούς καταλόγου χρωμάτων 42045 και
44 045 το σημείο X διαγράφεται στη στήλη 4 και
αναγράφεται το ίδιο σήμα X στη στήλη 3 ·
γ) η φράση της στήλης «Άλλοι περιορισμοί και απαιτή
σεις» για τους αριθμούς 42 045 και 44 045 διαγρά

μούς :

φεται ·

2. 1,1,1,-Tριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο)

δ) προστίθεται η υποσημείωση (3) ως εκθέτης στον
αριθμό του καταλόγου χρωμάτων 17 200.

4. Διθείο-2,2'-διπυριδίνη-διοξείδιο 1,1/ (προϊόν προσθή
κης με το τριϋδατικό θειικό μαγνήσιο) — (διθειούχος
πυριθειόνη + θειικό μαγνήσιο).

6. Στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος IV :

5 . Στο πρώτο μέρος του παραρτήματος IV :
α) ο αριθμός 42 640 διαγράφεται ·
Aρι9. καταλό
γου χρωμάτων,
ή ονομασία
Solvent
Yellow 98

ζ

ε

α) προστίθεται η ακόλουθη χρωστική :
Πεδίο εφαρμογής

Άλλοι

Χρώμα
2

1

κίτρινο

3

X

περιορισμοί
απαιτήσεις (2)

Epittàepontai màexri

Μόνο για προϊόντα νυχιών.
0,5 % max στο τελικό προϊόν

31 . 12. 1991

4

6 ) οι αύξοντες αριθμοί 13 065, 21 110, 42 045, 42 535,
44 045 και 61 554, διαγράφονται ·
γ) η ημερομηνία «31 . 12. 1989» που αναγράφεται στη

στήλη « Επιτρέπεται μέχρι» αντικαθίσταται από την
ημερομηνία «31 . 12. 1990» για τους αριθμούς 26100

στήλη « Επιτρέπονται μέχρι» αντικαθίσταται από την
ημερομηνία «31 . 12. 1991 » για τον αριθμό 74 180.
7. Στο παράρτημα V, οι αύξοντες αριθμοί 1 , 3, 6, 9 διαγρά
φονται.

και 73 900 ■

δ) η ημερομηνία «31 . 12. 1989» που αναγράφεται στη

8, α) στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος VI, προστίθεται
ο αύξων αριθμός 27 :

α

β

Y

27

Χλωρυδρικό δεκυλόξυ-3 υδρόξυ-2 άμινο-1 προπάνιο
( Decominol (DCΙ))

0,5 %

δ

ε

ζ
31 . 12. 1990
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β) στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος VI, η ημερομη
νία «31 . 12. 1989» που περιέχεται στη στήλη ζ αντικα
θίσταται από την ημερομηνία «31 . 12. 1990» για τις

ακόλουθες ουσίες:
2, ρ-χλωροφαινυλογλυκερικός αιθέρας (Chlorphe
nesin)

4. Αλκυλο (C12-C22) τριμεθυλαμμώνιο, βρωμιούχος,
χλωριούχο (*)
6. 4,4-διμεθυλ- 1 ,3-οξαζολιδίνη
1 5. Διισοβουτυλο-φαινόξυ-αιθυλο διμεθυλοβενζυλαμ
μώνιο, χλωριούχο (*) (χλωριούχο βενζεθόνιο)
16. Αλκυλο (C8-C18 ) διμεθυλοβενζυλαμμώνιο, χλωρι
ούχο, βρωμιούχο, σακχαρινικό (*) (χλωριούχο,
βρωμιούχο, σακχαρινικό βενζαλκόνιο)
1 7. N-(Yδροξυμεθυλο-N-(διυδροξυμεθυλο- 1 ,3-διοξο
2,5-ιμιδαζολιδινυλ-4)-N-(υδροξυμεθυλ) ουρία
20. 1,6-δι (4-αμιδινοφαινόξυ)-η-εξάνιο ( Εξαμιδίνη) και
τα άλατά της (συμπεριλαμβανομένου του ισαιθιο

νικού και του ρ-υδροξυβενζοϊκού) (*)
21 . Βενζυλημιφορμάλη.
Άρθρο 2

1 . Με την επιφύλαξη των ημερομηνιών έγγρισης που
αναφέρονται στο άρθρο 1 , σημεία 4, 6 και 8, τα κράτη μέλη
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε, μετά την 1η Ιανουα
ρίου 1991 για τις ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1
σημείο 1 και από την 1η Ιανουαρίου 1992 για τις ουσίες που
αναφέρονται στο άρθρο 1 σημεία 3, 5, 6 και 8, ούτε οι παρα
γωγοί, ούτε οι εισαγωγείς οι εγκατεστημένοι στο έδαφος

της Κοινότητας δεν θέτουν στην αγορά προϊόντα που δεν
είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε
μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1991 , τα προϊόντα που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 και περιέχουν τις ουσίες τις αναφερόμε
νες στο άρθρο 1 σημείο 1 και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1993,
τα προϊόντα που περιέχουν ουσίες που αναφέρονται στο
άρθρο 1 σημεία 3, 5, 6 και 8, δεν πωλούνται ούτε διατίθε
νται στον τελικό καταναλωτή, αν δεν είναι σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 3

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ της αναγκαίες, κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις για να συμορφωθούν με
την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1990.
Πληροφορούν αμέσως σχετικά την Επιτροπή.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το
κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν
στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 20 Φεβρουαρίου 1990.
Για την Επιτροπή
Karel VAN MIERT

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Φεβρουαρίου 1990
να μη δοθεί συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού που
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 288/90 για τον καθορισμό της ενισχύσεως στην
ιδιωτική αποθεματοποίηση σφαγίων και μισών σφαγίων αρνιού
(90/ 1 22/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της
25ης Σεπτεμβρίου 1989 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), και ιδίως
το άρθρο 7 παράγραφος 5,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2659/80 της Επιτροπής της 17ης
Οκτωβρίου 1980 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της χορη
γήσεως ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση προϊ
όντων που υπάγονται στον τομέα του προβείου και αιγείου
κρέατος (2), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3496/88 (3), και ιδίως το άρθρο 1 1 παράγραφος 1 στοι
χείο στ),
Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 287/90 της Επιτροπής της 1ης
Φεβρουαρίου 1990 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής στην
ιδιωτική αποθεματοποίηση κρέατος αμνού κατά τη διάρ
κεια της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου
1990 (4) συμπληρώνει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2659/80 και προβλέπει, ιδιαίτερα, τις λεπτομέρειες
εφαρμογής των διαγωνισμών ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 288/90 της Επιτροπής αφορά
τον πρώτο διαγωνισμό για τον καθορισμό της ενισχύσεως
στην ιδιωτική αποθεματοποίηση κρέατος σφαγίων και
μισών σφαγίων αρνιού (3) ·

C)
0
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
EE
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αρι9.

L
L
L
L
L

289 της 7. 10. 1989, α 1 .
276 της 20. 10. 1980, σ. 12.
306 της 11 . 11 . 1988, σ. 28.
31 της 2. 2. 1990, σ. 11 .
31 της 2. 2. 1990, σ. 16.

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2659/80 είναι αναγκαίο, με
δάση τις ληφθείσες προσφορές, να καθοριστεί ένα ανώτατο
ποσό ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ή να μη
δοθεί συνέχεια στο διαγωνισμό ·

ότι το επίπεδο των προσφορών που έγιναν οδηγεί στο να μη
δοθεί συνέχεια στο διαγωνισμό ■
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Προβατοειδών Αιγοειδών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

Για τον πρώτο διαγωνισμό που ανοίγει με τον κανονισμό
( ΕΟΚ) αριθ. 288/90 αποφασίζεται να μη δοθεί συνέχεια.
Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες 28 Φεβρουαρίου 1990.
Γ\α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 7ης Μαρτίου 1990
για έγκριση του σχεδίου εφαρμογής στην Ιταλία του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
857/84 για τους γενικούς κανόνες εφαρμογής της εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5γ του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προ
ϊόντων

(Το κείμενο στην ιταλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(90/ 1 23/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 357/84 του Συμβουλίου της 31ης
Μαρτίου 1984 για τους γενικούς κανόνες εφαρμογής της
εισφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 5γ του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 804/68 ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3880/89 (2), και ιδίως το άρθρο
36 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο /

Εγκρίνονται οι εθνικές διατάξεις εφαρμογής στην Ιταλία
του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 857/84, που
προβλέπουν τη χορήγηση, στους πρόσφατα εγκατεστημέ
νους παραγωγούς ειδικών ποσοτήτων αναφοράς προσαυξη
μένες ενδεχομένως κατά το ίδιο ποσοστό για τους παραγω
γούς που έχουν εγκατασταθεί πρόσφατα στις ζώνες όπως
καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4 και 5 της
οδηγίας 75/268/EOK του Συμβουλίου (3), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 797/85 (4).
Άρθρο 2

Εκτιμώντας :

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ιταλική Δημο
κρατία.

ότι η προαναφερθείσα διάταξη προβλέπει την ανακοίνωση
από τα κράτη μέλη των εθνικών διατάξεων που προτίθενται
να θεσπίσουν για την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου 36 και
την εκ των προτέρων έγκρισή τους από την Επιτροπή ■

Βρυξέλλες 7 Μαρτίου 1990.

ότι πρέπει να εγκριθεί το σχέδιο εφαρμογής που ανακοινώ
θηκε από την Ιταλία στις 8 Φεβρουαρίου 1990,

C ) ΕΕ αρι9. L 90 της 1 . 4. 1984, σ. 13.
(2) ΕΕ αρι9. L 378 της 27. 12. 1989, α 3.

Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(3) ΕΕ αριθ. L 128 της 19. 5. 1975, σ. 1 .
(*) ΕΕ αριθ. L 93 της 30. 3. 1985, α 1 .

