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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

\

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 716/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Μαρτίου 1990

για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα
γεωργικά προϊόντα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

διάρκεια ισχύος τους με δάση το συμφέρον της κοινοτικής
παραγωγής,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

την πρόταση της Επιτροπής
ΆρSρο 1

Εκτιμώντας:

ότι η παραγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στον
παρόντα κανονισμό είναι επί του παρόντος ανεπαρκής ή
ανύπαρκτη στην Κοινότητα και ότι οι παραγωγοί δεν
μπορούν κατ' αυτόν τον τρόπο να ανταποκριθούν στις
ανάγκες των βιομηχανιών της Κοινότητας που τα χρησιμο
ποιούν ·

ότι το συμφέρον της Κοινότητας είναι, σε μερικές περιπτώ
σεις, να αναστέλλονται ολικώς και σε άλλες περιπτώσεις να
αναστέλλονται μόνον εν μέρει οι αυτόνομοι δασμοί του
κοινού δασμολογίου, ιδίως λόγω του ότι υπάρχει κοινοτική
παραγωγή ·
ότι, λόγω της δυσκολίας να εκτιμηθεί επακριβώς, για το
προσεχές μέλλον, η εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης
στους οικονομικούς τομείς, πρέπει να ληφθούν αυτά τα
μέτρα αναστολής μόνον προσωρινά και να καθορισθεί η

Οι αυτόνομοι δασμοί του κοινού δασμολογίου όσον αφορά
τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα, αναστέλ
λονται στο επίπεδο που αναγράφεται για καθένα από αυτά.
Οι αναστολές αυτές ισχύουν :
— από την 1η Απριλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 για τα
προϊόντα που περιλαμβάνονται στον πίνακα I,
— από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 για τα
προϊόντα που περιλαμβάνονται στον πίνακα II,
— από την 1η Ιουλίου 1990 έως τις 30 Ιουλίου 1991 , για τα
προϊόντα που περιλαμβάνονται στον πίνακα III.

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου
990.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 1990.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
P. FLYNN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επεξηγηματικές σημειώσεις των κατωτέρω πινάκων:
(α) O έλεγχος χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό γίνεται κατ' εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

(6) H αναστολή γίνεται δεκτή για τα ψάρια τα οποία πρόκειται να υποστούν κάθε είδους εργασίες εκτός εάν πρόκειται να υποστούν αποκλειστικά μία ή περισσότερες
από τις ακόλουθες εργασίες:
—
—
—
—

καθαρισμό, αποσπλάχνωση, αποκοπή ουράς, αποκεφαλισμό,
τεμαχισμό, εκτός από τον τεμαχισμό σε φιλέτα ή τον τεμαχισμό κατεψυγμένων όγκων,
δειγματοληψία, διαλογή,
σήμανση,

— συσκευασία,

—
—
—
—

ψύξη,
κατάψυξη,
υπέρψυξη,
απόψυξη, διαχωρισμό.

H αναστολή δεν χορηγείται για προϊόντα που πρόκειται να υποστούν εξάλλου λόγου επεξεργασίες (ή εργασίες) οι οποίες παρέχουν δικαίωμα αναστολής, εάν οι επεξεργα
σίες (ή εργασίες) αυτές γίνονται στο επίπεδο λιανικής πώλησης ή παρασκευής τροφών. H αναστολή των δασμών εφαρμόζεται αποκλειστικά για τα ψάρια που προορί
ζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση.

(γ) Ωστόσο, η αναστολή δεν χορηγείται όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται από επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή επιχειρήσεις εστιάσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ I

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

ex 0710 21 00

Αυτόνομοι δασμοί
(%)

Μπιζέλια του είδους Pisum sativum της ποικιλίας Hortense axiphium με λοβό, κατε
ψυγμένα, πάχους όχι μεγαλύτερου από 6 mm, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν

με τους λοβούς τους για την παρασκευή έτοιμων φαγητών (α) (6)

0

ΠΙΝΑΚΑΣ II

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

ex 0302 69 95

ex 030270 00
ex 0302 80 00

Αυγά ψαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

ex 0305 20 00

Αυγά ψαριών, αλατισμένα ή σε άλμη

ex 0711 90 50

Μανιτάρια, εκτός από μανιτάρια καλλιέργειας κατά την έννοια του κωδικού ΣΟ
0709 51 10, διατηρημένα σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν
προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατή

ex 080410 00

ex 1604 30 90

ex 230990 10

(%)

Κυκλόπτεροι του είδους Cyclopterus Lumpus, με τα αυγά τους, νωποί ή διατηρημένοι
με απλή ψύξη, που προορίζονται για μεταποίηση (α)

ex 0713 33 90

Αυτόνομοι δασμοί

0

0
0

ρησή τους, αλλά που δεν είναι ειδικά παρασκευασμένα για άμεση κατανάλωση

3

Λευκά φασόλια, ξερά, του είδους Phaseolus Vulgaris, εκ των οποίων όχι περισσότερα
από το 2 % σ βάρος συγκροτούνται από κόσκινο με ανοίγματα διαμέτρου 8 mm,
που προορίζονται για την κονσερβοποιία τροφίμων (α)

0

Χουρμάδες νωποί ή ξεροί που προορίζονται να συσκευασθούν για τη λιανική
πώληση, σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο κατώτερο ή ίσο των i l kg

0

Πλυμένα αυγά ψαριών, απαλλαγμένα από τις συναφείς ίνες Kat σπλάχνα, και απλώς
αλατισμένα ή σε άλμη

0

Προϊόντα με την ονομασία «διαλυτά», από ψάρια ή θαλάσσια θηλαστικά

0
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ΠΙΝΑΚΑΣ III

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Αυτόνομοι δασμοί
(%)

Σκυλόψαρα (Squalus acanthias) νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη η κατεψυγμένα

6

ex 0302 6595
ex 0303 79 99

Κοκκινόψαρα (Lutjanus purpureus), νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα,
που προορίζονται για μεταποίηση (α) (γ)

0

ex 0302 69 95
ex 0303 79 99

Οξύρρυγχοι (στουργιόνια), νωποί, διατηρημένοι με απλή ψύξη ή κατεψυγμένοι που
προορίζονται για μεταποίηση (α) (6)

0

ex 0303 10 00

Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), κατεψυγμένοι και αποκεφαλισμένοι, που προο
ρίζονται για τη μεταποιητική βιομηχανία για την παρασκευή πάστας (pâté) ή πάστας
για επάλειψη (pâte à tartiner) (α)
Σπέρματα ψαριών, κατεψυγμένα, που προορίζονται για την παραγωγή δεσοξυριβοζό

0

0302 65 20
0303 75 20

l

ex 0304 10 98
ex 0304 90 98

\

ex 0303 80 00

0

νουκλεϊνκού οξέος και θειικής προταμίνης (α)
ex 0306 19 90
ex 0306 29 90

Krill, που προορίζεται για μεταποίηση (α)

0

ex 0712 30 00

Μανιτάρια, εκτός από μανιτάρια καλλιέργειας, κατά την έννοια του κωδικού ΣΟ
0709 51 10, αποξεραμένα, ολόκληρα, σε τεμάχια ή φέτες που μπορούν να αναγνωρι
σθούν, προοριζόμενα να υποστούν επεξεργασία άλλη από την απλή συσκευασία για τη
λιανική πώληση

3

ex 0804 10 00

Χουρμάδες νωποί ή ξεροί που προορίζονται για τη μεταποιητική βιομηχανία, με εξαί
ρεση την παρασκευή αλκοόλης (α)

0

ex 0810 40 50

Καρποί του Vaccinium macrocarpon, νωποί

0

ex 0810 90 80

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς

0

0811 90 50
0811 9070
ex 0811 90 90

Καρποί του γένους Vaccinium, βρασμένοι ή άβραστοι, διατηρημένοι σε κατάψυξη, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0

Il

ex 0811 90 90

Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς βρασμένοι ή άβραστοι, κατεψυγμένοι, χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0

ex 1212 20 00

Φύκια, που προορίζονται για τη μεταποιητική βιομηχανία, εκτός από την παρασκευή
ζωοτροφών (α)

0

ex 150790 10

Σογιέλαιο, καθαρισμένο, σε γυάλινες φιάλες. Κάθε φιάλη περιέχει 10 λίτρα καθαρι
σμένο σογιέλαιο που περιέχει κατά βάρος:
— τουλάχιστον 8,5% και το πολύ 12% εστέρες παλμιτικού οξέος,
— τουλάχιστον 2,5% και το πολύ 4,7% εστέρες στεατικού οξέος,
— τουλάχιστον 22,4 % και το πολύ 29 % εστέρες ελαϊκού οξέος,
— τουλάχιστον 46,6 % και το πολύ 53,7 % εστέρες λινελαϊκού οξέος
— τουλάχιστον 7,4% και το πολύ 11 % εστέρες λινολενικού οξέος,
και περιεκτικότητας:

— σ' ελεύθερα λιπαρά οξέα, όχι ανώτερης των 5 mmol/kg ελαίου,
— σε φωσφορολιπίδια, που αντιστοιχούν σε περιεκτικότητα αζώτου, όχι ανώτερης των
0,04 mg/g ελαίου.
Το σογιέλαιο που ανταποκρίνεται σ' αυτήν την περιγραφή προορίζεται για την παρα
σκευή ενέσιμων γαλακτωμάτων (α)

ex 160411 00
ex 1604 20 10
ex 1605 10 00

ex 1605 30 00

,

Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus spp.), που προορίζονται για τη μεταποιητική βιομη
χανία για την παρασκευή πάστας (pâte) ή πάστας για επάλειψη (pâte à tartiner) (α)
Καβούρια των ειδών «King» (Paralithodes camchaticus), «Hanasaki» (Paralithodes brevipes),
«Kegani» (Erimacrus isenbecki), «Queen» και «Snow» (Chionoecetes sp. p.), «Red» (Geryon
quinquedens), «Rough stone» (Neolithodes asperrimus), Lithodes antarctica, «Mud» (Scylla
serrata), «Blue» (Portunus sp. p.), απλώς βρασμένα σε νερό και χωρίς όστρακα, έστω και
κατεψυγμένα, σε άμεσες συσκευασίες βάρους 2 kg ή περισσότερο
Σάρκα αστακού ψημένη που προορίζεται για τη μεταποιητική βιομηχανία για την
παρασκευή βουτύρων αστακού, πάστας (terrines), σούπας ή σάλτσας (α) (γ)

8

125 Ecu το πολύ ανά 100 kg
καθαρού βάρους συν ένα εξισω
τικό ποσό που προβλέπεται υπό
ορισμένες συνθήκες
0

0

10
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 717/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Μαρτίου 1990
για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ένα

χημικό προϊόν
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

προς το συμφέρον της Κοινότητας να παραταθεί για περιο
ρισμένο διάστημα η αναστολή για το εν λόγω προϊόν,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,
την πρόταση της Επιτροπής
Εκτιμώντας ότι το προϊόν που αναφέρεται στον παρόντα
κανονισμό τυγχάνει μέχρι τις 31 Μαρτίου 1990 αναστολής
των δασμών του κοινού δασμολογίου, κυρίως λόγω του ότι
δεν υπάρχει ισοδύναμο κοινοτικό προϊόν · ότι, από έρευνα
που πραγματοποιήθηκε στην αγορά της Κοινότητας, προέ
κυψε ότι ένα τέτοιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο εντός των
προσεχών μηνών . ότι, υπό τις προϋποθέσεις αυτές, είναι

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Για την περίοδο από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου 1990,
αναστέλλεται o αυτόνομος δασμός του κοινού δασμολογίου
για το προϊόν που παρατίθεται στο παράρτημα, καθιστάμε
νος μηδενικός.

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 1 990.

Γχα το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
P. FLYNN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικός ΣΟ
ex 3903 90 00

Περιγραφή εμπορευμάτων

Συμπολυμερές εξ ολοκλήρου από μηλεϊνικό ανυδρίτη και στυρόλιο ή εξ ολοκλήρου
από μηλεϊνικό ανυδρίτη, στυρόλιο και ακρυλικό μονομερές έστω και περιέχον
συμπολυμερές στυρολίου-βουταδιενίου σε μπλοκ, με μια από τις μορφές που αναφέ
ρονται στη σημείωση 6 στοιχείο 6) του κεφαλαίου 39

Αυτόνομοι δασμοί
(%)

0
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Αριθ. L 80/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 718/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης 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 (3), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1636/87 (4), και ιδίως το άρθρο 3,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :
ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως και των πλιγου
ριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 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:
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,
— για άλλα νομίσματα, σε τιμή μετατροπής που βασίζεται
στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών ισοτιμιών
όψεως καθενός από αυτά τα νομίσματα, όπως αυτή
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου
σε σχέση με τα νομίσματα της Κοινότητας που αναφέ

ρονται στην προηγουμένη περίπτωση, και του προανα
φερθέντος συντελεστή ·
ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 23 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), 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 υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο
στις 5 Μαρτίου 1990, αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί · ότι,
για vα 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 .
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,
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 27 Μαρτίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 26 Μαρτίου 1990.
Γ\α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
C)
(2)
e)
(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, α 1 .

(6) ΕΕ αριθ. L 61 της 1 . 3. 1985, σ. 4.
Ο ΕΕ αριθ. L 347 της 28. 11 . 1989, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Εκτροπής της 26ης Μαρτίου 1990 κερί 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
0712 90 19
1001 10 10
1001 10 90

1001 90 91
1001 90 99
1002 00 00
1003 00 10

1003 00 90
1004 00 10
100400 90
10051090
1005 90 00

1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00

37,12
37,12
46,15
46,15
38,10
38,10
62,78
54,03
54,03
45,43
45,43
37,12
37,12
54,03
54,03
54,03
54,03

1008 90 10

0

1008 9090

54,03
67,51
102,06
86,26
71,65

1101 00 00
110210 00
110311 10

11031190

Τρίτες χώρες

132,38 0 (3)
132,38 00
184,87(')0
184,87 0 0
135,62
135,62

131,54 (6)
117,68
117,68
122,94
122,94

132,38 0 0
132,38 (2)0
140,11 (4)
28,78

94,35 (4)
0,00 o
0
0,00
204,04
198,33
302,38
219,10

C) Για 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 δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ή των υπερποντίων χωρών και εδαφών και που εισάγονται απευθείας στα
γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ ή ΡΤΟΜ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά
τόνο.

(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ ή ΡΤΟΜ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά
50%.

(5) Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(6) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1 180/77 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).
(7) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 719/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης 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 23 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 :

Αρθρο 1

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Μαρτίου
1990.

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

Βρυξέλλες, 26 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, σ. 1 .
153 της 13. 6. 1987, σ. 1 .
187 της 1 . 7. 1989, σ. 4.

Αριθ. L 80/8

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27 . 3 . 90

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 1990 περί 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

07099060

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 1010

0

0

0

0

1001 1090

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

100200 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

10040090

0

0

0

0

1005 1090

0

0

0

0

10059000

0

0

0

0

1007 0090

0

0

0

0

1008 1000

0

0

0

0

1008 2000

0

0

0

0

1008 3000

0

0

0

0

10089090

0

0

0

0

110100 00

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

B. Βυνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

3

4

5

6

7

11071011

0

0

0

0

0

1107 1019

0

0

0

0

0

1107 1091

o

0

0

10,45

10,45

1107 10 99

0

0

0

7,81

7,81

1107 2000

0

0

0

9,10

9,10

Κωδικός ΣΟ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 720/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαρτίου 1990
για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μετάλλων πυριτίου καταγω
γής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

προκύπτουσας ζημίας. Προέβη σε επιτόπιο έλεγχο
στις εγκαταστάσεις των ακολούθων εταιρειών :

Έχοντας υπόψη :

α) σύνολο κοινοτικών παραγωγών:
— Péchiney Electrometallurgie, Παρίσι, Γαλλία,
— VAW — Vereinigte Aluminium-Werke ΑG, Βόνη,
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
— Carburas Metalicos, Βαρκελώνη, Ισπανία,
—Siderleghe SRL, Μιλάνο, Ιταλία,
— Oet Calusco SρΑ, Μιλάνο, Ιταλία .
β) εισαγωγέας:
R Hostombe LΤD, Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο.

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88 του Συμβουλίου της
1 1ης Ιουλίου 1988 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που
αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων από
μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας ('), και ιδίως το άρθρο 11 ,

Μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της συμβουλευτικής
επιτροπής όπως προβλέπεται από τον εν λόγω κανονισμό,

(7)

Εκτιμώντας ότι :
A. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

( 1)

(2)

Το Δεκέμβριο 1988 η Επιτροπή έλαβε καταγγελία
από τη Συντονιστική Επιτροπή των Παραγωγών
Σιδηροκραμάτων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας εξ ονόματος όλων των κοινοτικών παρα
γωγών μετάλλων πυριτίου, όσον αφορά τις εισαγωγές
του προϊόντος αυτού καταγωγής Λαϊκής Δημοκρα
τίας της Κίνας, το οποίο εισάγεται από αυτή τη χώρα
ή από το Χονγκ Κονγκ.

B. ΠΡΟΪΟΝ

i) Ορισμός του προϊόντος
(8)

Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, το μέταλλο
πυριτίου προέρχεται αποκλειστικά από την Κίνα,
δεδομένου ότι δεν υπάρχει καθόλου παραγωγή αυτού
του προϊόντος στο Χονγκ Κονγκ.

280469 00.

H Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τους εξαγωγείς και
τους εισαγωγείς που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται
καθώς και τον καταγγέλλοντα, και έδωσε στα άμεσα
ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να γνωστοποιή
σουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν
ακρόαση.

(4)

Μόνον δύο εξαγωγείς και ορισμένοι από τους εισα
γωγείς γνωστοποίησαν γραπτά την άποψή τους.

(5)

Ένας μόνο μεταποιητής υπέβαλε παρατηρήσεις όσον
αφορά την ενδεχόμενη επιβολή δασμού αντιντά

Το προϊόν το οποίο αφορά η διαδικασία είναι το
μέταλλο του πυριτίου, το οποίο παράγεται σε
κλίβανο ηλεκτρικού τόξου με αναγωγή χαλαζία με τη
βοήθεια διαφόρων ανθρακούχων προϊόντων.
Διατίθεται στο εμπόριο υπό μορφή τεμαχίων,
κόκκων ή σκόνης. Υπάρχουν διεθνώς αποδεκτές
προδιαγραφές ως προς τις διαφορές ποιότητας που
οφείλονται στην περιεκτικότητα σε ξένες προσμίξεις:
σίδηρο, αργύλιο και ασβέστιο.

H καταγγελία περιείχε αποδεικτικά στοιχεία ως προς
την άσκηση πρακτικής ντάμπινγκ και ως προς τη
ζημία που έχει προκληθεί, τα οποία στοιχεία θεωρή
θηκαν επαρκή για να δικαιολογήσουν την κίνηση
διαδικασίας. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή ανήγγειλε,
με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2), την
κίνηση διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά το εν
λόγω προϊόν που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ

(3)

H έρευνα για την πρακτική ντάμπινγκ κάλυψε την
περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου
1988. H παράταση της διαδικασίας οφείλεται στις
δυσχέρειες προς εξεύρεση αγοράς αναφοράς.

ii) Ομοειδές προϊόν

(9)

Οι ίδιες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές εφαρμόζο
νται τόσο στο εισαγόμενο προϊόν το οποίο αφορά η
καταγγελία όσο και στο μέταλλο πυριτίου που παρά
γεται στην Κοινότητα. Παρά την διαφορά ως προς
την καθαρότητα και το μέγεθος μεταξύ του κινεζικού
προϊόντος και του κοινοτικού προϊόντος, τα φυσικά
χαρακτηριστικά αυτών των προϊόντων και οι εφαρ
μογές τους είναι βασικά οι ίδιες. Συνεπώς, το κοινο
τικό και το εισαγόμενο είναι ομοειδή προϊόντα. Δεν
υποβλήθηκε κανένα επιχείρημα σχετικά με το θέμα
αυτό από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

μπινγκ.

(6)

H Επιτροπή συνέλεξε και επαλήθευσε όλες τις πληρο
φορίες που έκρινε αναγκαίες για τον προκαταρκτικό
προσδιορισμό της πρακτικής ντάμπινγκ και της

C) ΕΕ αριθ. L 209 της 2. 8. 1988, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. C 26 της 1 . 2. 1989, σ. 8.

Γ. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

( 10)

Δεδομένου ότι η Κίνα δεν είναι χώρα με οικονομία
αγοράς και επειδή το εν λόγω προϊόν δεν παρασκευά
ζεται στο Χονγκ Κονγκ, o καταγγέλλων πρότεινε να
συγκριθούν οι τιμές εξαγωγής με τις τιμές ή το
κόστος σε ανάλογη χώρα, και ιδίως στις Ηνωμένες
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Πολιτείες της Αμερικής. Εντούτοις οι αμερικανοί
παραγωγοί είτε αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την
Επιτροπή είτε δεν προσκόμισαν επαρκή στοιχεία.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ήλθε σε επαφή με παραγω
γούς σε τρεις ανάλογες χώρες, συγκεκριμένα στη
Νορβηγία, στον Καναδά και στη Γιουγκοσλαβία, οι
οποίοι όμως αρνήθηκαν επίσης να συνεργαστούν με
την Επιτροπή ή δεν προσκόμισαν επαρκείς πληροφο
ρίες. Δεδομένων των περιστάσεων, η Επιτροπή κατέ
ληξε στο προσωρινό συμπέρασμα ότι η μόνη λύση
είναι να προσδιοριστεί η κανονική αξία σύμφωνα με
το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο γ) του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, δηλαδή με δάση τις τιμές
που πρέπει να καταβληθούν για ομοειδές προϊόν που
πωλείται στην Κοινότητα, προσαυξημένες δεόντως με
εύλογο περιθώριο κέρδους.

( 15)

Το περιθώριο καθορίστηκε με τη σύγκριση της μηνι
αίας κανονικής αξίας που αντιστοιχεί στις μηνιαίες
τιμές εξαγωγής.
ΣΤ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

( 16)

H προκαταρκτική εξέταση των δεδομένων δείχνει την
ύπαρξη πρακτικής ντάμπινγκ, και το περιθώριο ισού
ται με τη διαφορά μεταξύ της καθορισθείσας κανο
νικής αξίας και της τιμής εξαγωγής στην Κοινότητα.
Το σταθμικό μέσο περιθώριο ντάμπινγκ για την
περίοδο έρευνας ανέρχεται σε 38,73 %.

( 17)

Δεδομένου ότι οι τιμές εισαγωγής του Χονγκ Κονγκ
αφορούν στην πραγματικότητα το κινέζικο προϊόν
και επειδή δεν υπάρχει παραγωγή του εν λόγω προϊ
όντος στο Χονγκ Κονγκ, δεν υπολογίστηκε ξεχωρι
στό περιθώριο ντάμπινγκ για το Χονγκ Κονγκ.
Z. ΖΗΜΙΑ

Δ. ΤΙΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

( 11 )

( 12)

Δεδομένου ότι οι κινέζοι εξαγωγείς και εισαγωγείς
του εν λόγω προϊόντος στην Κοινότητα δεν ήταν σε
θέση να δώσουν ικανοποιητικές και αντιπροσωπευτι
κές απαντήσεις η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε
προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7
στοιχείο 6) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, με
βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δηλαδή τις τιμές εισα
γωγής που δημοσιεύει η Eurostat. Επιπλέον, η
Επιτροπή διεπίστωσε ότι αυτά τα στοιχεία ήταν
παρόμοια με τις πληροφορίες που είχαν προσκομι
σθεί από τους εξαγωγείς που απάντησαν εν μέρει
στα ερωτηματολόγια της Επιτροπής.
Δεδομένου ότι οι τιμές εξαγωγής του Χονγκ Κονγκ
που αναφέρονται στις στατιστικές που δημοσιεύει η
Eurostat αφορούν στην πραγματικότητα το κινεζικό
προϊόν, λήφθηκαν υπόψη, κατά τον καθορισμό της
τιμής εξαγωγής, τόσο οι ποσότητες και οι τιμές
εξαγωγής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας όσο και
οι αντίστοιχες ποσότητες και τιμές του Χονγκ
Κονγκ.

1 . Εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος, τμήματα
αγοράς
( 18)

Προκειμένου να συγκριθεί η κανονική αξία με τιμές
εξαγωγής η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις διαφορές που
αφορούν τη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών και
ιδίως τις διαφορές ως προς τα φυσικά χαρακτηρι
στικά των προϊόντων και το κόστος μεταφοράς από
τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας προς την Κοινότητα,

Οι διαφορές των φυσικών χαρακτηριστικών των
προϊόντων αφορούσαν ιδίως τη διαφορά μεγέθους
των κόκκων του παραδοθέντος προϊόντος τη

διαφορά καθαρότητας των παραδοθέντων προϊόντων
και την κατώτερη ποιότητα συσκευασίας. Για την
προσαρμογή ελήφθησαν υπόψη οι δαπάνες του εισα
γωγέα σχετικά με τον έλεγχο της διαφοράς όγκου,

2. Εξέλιξη των τιμών
( 19)

Οι σταθμικές μέσες τιμές των εισαγωγών καταγωγής
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στους πρώτους
ανεξάρτητους αγοραστές στην Κοινότητα ήταν κατά
5,4% κατώτερες από τις τιμές που εφήρμοσαν οι
κοινοτικοί παραγωγοί στους πρώτους αγοραστές
τους κατά την περίοδο αναφοράς. Αυτό το επίπεδο
τιμής ήταν κατώτερο από το επίπεδο που απαιτείται
για την κάλυψη των δαπανών των κοινοτικών παρα
γωγών.
Στη σύγκριση λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές ως
προς τα φυσικά χαρακτηριστικά των εισαγομένων
προϊόντων (σημείο 13).

(20)

Οι σταθμικές μέσες τιμές στην Κοινότητα είχαν κατά
τα 1985 κυμανθεί σε περίπου 1 550 Ecu ανά τόνο και
μειώθηκαν το 1986 σε 1 364 Ecu ανά τόνο. Το 1987,
οι σταθμικές μέσες τιμές έφθασαν στο χαμηλότερο
επίπεδο των 1 288 Ecu ανά τόνο και παρέμειναν στο
επίπεδο αυτό κατά τη διάρκεια του 1988, συνεπεία
των εισαγωγών από την Κίνα.

Όλες οι συγκρίσεις πραγματοποιήθηκαν στο στάδιο

Αυτές οι τιμές ντάμπινγκ δεν επέτρεψαν στους κοινο
τικούς παραγωγούς να εφαρμόζουν τιμές που ήταν
επαρκείς προκειμένου να καλύπτεται το κόστος
παραγωγής και να εξασφαλίζεται εύλογο περιθώριο

fob.

κέρδους.

ποιότητας και επανασυσκευασίας. .

( 14)

Οι εισαγωγές στην Κοινότητα του εν λόγω προϊόντος
καταγωγής Κίνας άρχισαν το 1987 και ανήλθαν κατά
τη διάρκεια αυτού του έτους σε 7 876 τόνους. Κατά
το 1988, αυτές οι εισαγωγές ανήλθαν σε 20 214
τόνους πράγμα που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά
157% μεταξύ 1987 και 1988.
Το τμήμα αγοράς του εισαχθέντος προϊόντος σε
σχέση με τη συνολική κατανάλωση στην Κοινότητα
ανήλθε από 0 % το 1986 σε 3,6 % το 1987 και σε 9,3 %
το 1988. Αντίθετα, το τμήμα αγοράς που κατέχει η
κοινοτική βιομηχανία μειώθηκε από 44,7% το 1986
σε 37,1 % το 1987 και σημείωσε μικρή μόνον αύξηση
το 1988, οπότε έφθασε σε 38%.

E. ΣΥΓΚΡΙΣΗ

( 13)
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Αυτό το περιθώριο είναι κατώτερο από τα περιθώρια
που είχαν επιτευχθεί πριν αρχίσουν οι εισαγωγές από
την Κίνα.

H Επιτροπή διαπίστωσε ότι η κοινοτική βιομηχανία
υπέστη σημαντική ζημία λόγω σημαντικής απώλειας
της αποδοτικότητας.

3. Επιπτώσεις των εν λόγω εισαγωγών στους κοινο
τικούς παραγωγούς

4. Αιτιότητα
(28)

α) Κατανάλωση, παραγωγικό δυναμικό, παραγωγή,
χρησιμοποίηση νου παραγωγικού δυναμικού και
H κατανάλωση του εν λόγω προϊόντος στην Κοινό
τητα αυξήθηκε το 1987 κατά 11,2% και παρέμεινε

(29)

H εξέλιξη της κοινοτικής κατανάλωσης δεν εξηγεί
την αύξηση των εισαγωγών από τη Λαϊκή Δημοκρα
τία της Κίνας όπως μαρτυρούν τα αριθμητικά στοι
χεία του 1987 και 1988. Πράγματι το τμήμα αγοράς
των εισαγωγών του κινέζικου προϊόντος υπερδιπλα
σιάστηκε κατά τα δύο αυτά έτη, ενώ η κοινοτική
κατανάλωση παρουσίασε πολύ χαμηλότερη αύξηση
το 1987 και παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο το 1988.

(30)

Επιπλέον, οι εισαγωγές από όλες τις άλλες τρίτες
χώρες μειώθηκαν από 59,3 % το 1987 σε 52,7 % το

στο ίδιο επίπεδο το 1988 .

Κατά την ίδια περίοδο, η κοινοτική παραγωγή μειώ
θηκε κατά 5,2%, και από 111321 τόνους το 1987
κατήλθε σε 105 522 τόνους το 1988.
(22)

Για να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους οι κοινο

τικοί παραγωγοί μείωσαν εύλογα το παραγωγικό

1988.

δυναμικό τους από 146 061 τόνους το 1987 σε 134354
τόνους το 1988, πράγμα που αντιπροσωπεύει μείωση

Οι εισαγωγές στις τρεις κυριότερες τρίτες χώρες
(Νορβηγία, Νότια Αφρική και Βραζιλία) παρέμειναν
σταθερές.

κατά 8%.

(23)

(24)

H χρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού στην
Κοινότητα, που μειώθηκε από 82 % σε 76,2 % μεταξύ
του 1986, δηλαδή του έτους που προηγείται της διείσ
δυσης του κινέζικου προϊόντος στην κοινοτική
αγορά, και του 1987, ανήλθε σε 78,5% συνεπεία
αυτής της μείωσης.

H Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίπεδο των τιμών
εισαγωγής όλων των τρίτων χωρών ήταν ανώτερο
από τις κινέζικες τιμές.

(31 )

Παρά τα μέτρα αναδιάρθρωσης των κοινοτικών
παραγωγών και την αύξηση της κατανάλωσης όπως
προαναφέρεται, οι πωλήσεις της κοινοτικής βιομηχα
νίας μειώθηκαν το 1987 κατά 7,7 % και αυξήθηκαν το
1988 μόνο κατά 2% περίπου.

Το προσωπικό που απασχολείται στην κοινοτική
βιομηχανία μειώθηκε κατά 5,4% το 1987 και κατά

8,6% το 1988.
(26)

(32)

Δεδομένης της σημαντικής ζημίας που υπέστη η
κοινοτική βιομηχανία μετάλλου πυριτίου όσον
αφορά την αποδοτικότητα και τα τμήματα αγοράς η
Επιτροπή θεωρεί ότι ελλείψει μέτρων για τις εισαγω
γές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, οι οποίες
όπως διαπιστώθηκε, έχουν προκαλέσει αυτή τη
ζημία, η κοινοτική βιομηχανία κινδυνεύει να ανα
γκαστεί να σταματήσει την παραγωγή του εν λόγω
προϊόντος. Δεδομένου ότι το μέταλλο πυριτίου
αποτελεί βασικό προϊόν για μεγάλο αριθμό βιομηχα
νικών τομέων υψηλής τεχνολογίας και επειδή πρέπει
να αποφευχθεί η απόλυτη εξάρτηση από τις πηγές
εφοδιασμού εκτός της Κοινότητας η Επιτροπή
θεωρεί ότι η εξάλειψη αυτής της κοινοτικής παραγω
γής ενδέχεται να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε ένα
μεγάλο μέρος της κοινοτικής βιομηχανίας.

(33)

Οι περισσότερς τρίτες χώρες παραγωγής μετάλλου
πυριτίου βρίσκονται αρκετά μακριά από την κοινο
τική αγορά. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
σημαντικές διαφορές στην ποιότητα των εισαγο
μένων προϊόντων και οι διαφορές της τεχνολογίας
των τρίτων χωρών.

f

H γενική εξέλιξη των τιμών ανάγκασε τους κοινοτι
κούς παραγωγούς να ευθυγραμμίσουν τις τιμές τους
μειώνοντας αυτές κατά 4,9% το 1987 και κατά 1,5 %
το 1988.

(27)

Με εξαίρεση τον ισπανό παραγωγό, o οποίος εξακο
λουθεί να προστατεύεται κατά τη μεταβατική
περίοδο από ειδικό τελωνειακό δασμό υψηλότερο
από εκείνον που εφαρμόζεται στα εξωτερικά σύνορα
της Κοινότητας με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμ
βρίου 1985, οι κοινοτικοί παραγωγοί υπέστησαν
κατά την περίοδο αυτή σημαντικές απώλειες ή μόλις
και κατόρθωσαν να καλύψουν το κόστος παραγωγής,
παρά την αύξηση της κατανάλωσης του εν λόγω
προϊόντος.
Οι απώλειες των κοινοτικών παραγωγών κυμαίνονται
από 1 % μέχρι 13 % κατά την περίοδο της έρευνας.

Όλα αυτά τα στοιχεία οδήγησαν την Επιτροπή στο
συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις των εισαγωγών μετάλ
λου πυριτίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας, αν ληφθούν υπόψη ξεχωριστά, πρέπει να
θεωρηθεί ότι προκαλούν σημαντική ζημία στην
κοινοτική βιομηχανία.
Θ. ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

6) Απασχόληση, αποδοτικότητα

(25)

Από το 1987 διαπιστώνεται αυξημένη διείσδυση των
προϊόντων που προέρχονται από την Κίνα σε τιμές
αισθητά κατώτερες από το κόστος παραγωγής στην
Κοινότητα.

πωλήσεις στην Κοινότητα

(21 )
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H Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη τις παρατηρήσεις
ενός καταναλωτή-μεταποιητή, σύμφωνα με τις οποίες
μόνον οι εισαγωγές αυτού του προϊόντος σε τιμές
ντάμπινγκ επέτρεπαν σ' αυτόν να πωλήσει το τελικό
προϊόν σε ανταγωνιστικές τιμές.
H Επιτροπή διαπίστωσε, ωστόσο, ότι αυτός o κατα
ναλωτής είχε αγοράσει μόνον 2,7 % των συνολικών
αναγκών του σε μέταλλο πυριτίου από τους κινέζους
προμηθευτές κατά την περίοδο έρευνας. Εξάλλου,
πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τα πλεονεκτήματα όσον
αφορά τις τιμές από τα οποία επωφελούνταν οι
αγοραστές στο παρελθόν, προέρχονται από αθέμιτες
πρακτικές και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να
επιτραπεί η εξακολούθηση αυτών των αθέμιτων
τιμών.
(34)
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Ως εκ τουτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι προς το
συμφέρον της Κοινότητας να καθιερωθεί εκ νέου

στους κοινοτικούς παραγωγούς να καλυπτουν το
κόστος παραγωγής προσαυξημένο με εύλογο κέρδος.

(38)

Δεδομένου ότι η έρευνα απέδειξε ότι οι εισαγωγές
που έχουν καταγραφεί στις κοινοτικές στατιστικές
ως καταγόμενες από το Χονγκ Κονγκ κατάγονται
στην πραγματικότητα από την Κίνα, δεν είναι
σκόπιμο να επιβληθεί ιδιαίτερος δασμός αντιντά
μπινγκ όσον αφορά το προϊόν καταγωγής αυτής της
χώρας, και, ως εκτούτου, πρέπει να περατωθεί η
διαδικασία ως προς το Χονγκ Κονγκ.

(39)

Πρέπει να οριστεί προθεσμία που να επιτρέπει στα
ενδιαφερόμενα μέρη να γνωστοποιήσουν την άποψή
τους γραπτά και να ζητήσουν ακρόαση από την
Επιτροπή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

κατάσταση θεμιτού ανταγωνισμού στην κοινοτική

αγορά και ότι τα συμφέροντα των κοινοτικών παρα
γωγών έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τα συμφέ
ροντα των καταναλωτών-μεταποιητών που αγόρασαν
το εν λόγω προϊόν σε τιμές ντάμπινγκ.

I. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΔΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

(35)

Για να εκτιμηθεί το ποσό του δασμού που είναι
απαραίτητο προς εξουδετέρωση της ζημίας η
Επιτροπή συνέκρινε τη μέση τιμή εισαγωγής του
κινέζικου προϊόντος με θεωρητική τιμή πώλησης που
επιτρέπει στους κοινοτικούς παραγωγούς να πραγμα
τοποιούν επικερδείς πωλήσεις και η διαφορά που
προκύπτει από αυτή τη σύγκριση ανέρχεται κατά
μέσο όρο σε 14,7%, δηλαδή 1 8,7 % σε τιμές cif.
Για να προσδιοριστεί αυτή η θετική τιμή πώλησης
το κόστος παραγωγής του κοινοτικού παραγωγού
που θεωρείται o αντιπροσωπευτικότερος προσαρμό
στηκε με περιθώριο κέρδους 6,5 %, που θεωρείται ως
το ελάχιστο περιθώριο για να εξασφαλίζουν οι
κοινοτικοί παραγωγοί εύλογο κέρδος από τις πραγ
ματοποιούμενες επενδύσεις.

H τιμή εισαγωγής στα κοινοτικά σύνορα πρέπει,
συνεπώς, να προσαυξηθεί με αυτό το περιθώριο για
να εξουδετερωθεί η ζημία.
(36)

(37)

Υπ' αυτούς τους όρους η Επιτροπή θεωρεί ότι o
προσωρινός δασμός που πρέπει να επιβληθεί δεν
πρέπει να ισούται με το περιθώριο ντάμπινγκ που
διαπιστώνεται, δεδομένου ότι δασμός κατώτερος από
το περιθώριο ντάμπινγκ του 38,7% αρκεί για να
εξαλειφθεί η ζημία που οφείλεται στις εν λόγω εισα
γωγές.
Όσον αφορά το θέμα αυτό, η Επιτροπή έλαβε υπόψη,
αφενός το επίπεδο των τιμών των εν λόγω εισαγω
γών που περιλαμβάνει επίσης το περιθώριο κέρδους
του εισαγωγέα και τους τελωνειακούς δασμούς και,
αφετέρου, μια ελάχιστη τιμή πώλησης που επιτρέπει

ΑρSρο 1
1 . Επιβάλλεται προσωρινφς δασμός αντιντάμπινγκ στις
εισαγωγές μετάλλου πυριτίου που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
2804 69 00, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.
2. Το ποσοστό του δασμού ισούται με 18,7% της
καθαρής τιμής «ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα», πριν τον
εκτελωνισμό.

3. Εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελω
νειακούς δασμούς.
4. H θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα του
προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται
στην καταβολή εγγύησης που ισούται με το ποσό του
προσωρινού δασμού.
ΑρSρο 2

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παράγραφος
4 στοιχείο β) του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, τα
ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να γνωστοποιήσουν γραπτά
τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση από την
Επιτροπή πριν τη λήξη προθεσμίας ενός μηνός από την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.'
ΑρSρο 3

Περατώνεται η διαδικασία όσον αφορά τις εισαγωγές από
το Χονγκ Κονγκ χωρίς επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ.
ΑρSρο 4

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα
από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 , 12 και 14
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2423/88, εφαρμόζεται για
περίοδο τεσσάρων μηνών, εκτός αν το Συμβούλιο θεσπίσει
οριστικά μέτρα πριν τη λήξη αυτής της περιόδου.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 22 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ

Αντιπρόεδρος
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 721/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Μαρτίου 1990

περί χορηγήσεως διαφόρων παρτίδων αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη ως επισιτιστική
βοήθεια
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 του Συμβουλίου της

σμό (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου
1987 περί των γενικών μέτρων διακίνησης στην Κοινότητα
προϊόντων που χορηγούνται βάσει της κοινοτικής επισιτι
στικής βοήθειας (4) · ότι είναι αναγκαίο να οριστούν
επακριβώς οι προθεσμίες και οι όροι χορήγησης καθώς και
η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να καθοριστούν οι
δαπάνες που προκύπτουν,

διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1750/89 (2),
και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

22ας Δεκεμβρίου 1986 όσον αφορά την πολιτική και τη

Εκτιμώντας:
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1420/87 του Συμβουλίου της
21ης Μαΐου 1987 που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 για την πολιτική και
τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας (3) καταρτίζει τον
κατάλογο των χωρών και των οργανισμών οι οποίοι είναι
δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο δράσεων επισιτιστι
κής βοήθειας και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά με
τη μεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας μετά το στάδιο
fob ·

,

ότι, μετά από μια απόφαση σχετικά με τη χορήγηση επισιτι
στικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε στη Σιέρρα Λεόνε
400 τόνους αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη .

ότι οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονι

Άρθρο 1

Πραγματοποιείται, ως κοινοτική επισιτιστική βοήθεια,
συγκέντρωση γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κοινότητα,
προκειμένου να τα προμηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέ
ρονται στο παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 και τους όρους που παρατί
θενται στο παράρτημα. H ανάθεση της προμήθειας των εν
λόγω προϊόντων πραγματοποιείται με διαγωνισμό.
Αρθρο 2

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

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

Βρυξέλλες 26 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1986, α 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 172 της 21 . 6. 1989, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 136 της 26. 5. 1987, σ. 1 .

(4) ΕΕ αριθ. L 204 της 25 . 7. 1987, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΤΙΔΑ A

1 . Δράση αριθ. ('): 167/90 — Απόφαση της Επιτροπής της 20. 7. 1989
2. Πρόγραμμα: 1989

3. Δικαιούχος : National Authorizing Officer, Office of the President, Sierra Leone
4. Εκπρόσωπος τον δικαιούχου (3): Dr. F. Macbailey, National Authorizing Officer, Office of the President, PO Box
1402, Freetown, Sierra Leone

5. Τόπος ή χώρα προορισμού : Σιέρρα Λεόνε

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί: βιταμινούχο αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (2): βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 4 (1. 1 .B. 1 έως 3)
8. Συνολική ποσότητα : 400 τόνοι
9. Αριθμός παρτίδων: 1

10. Συσκευασία και σήμανση : 25 kg, και ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σα 4 και 6 (I.1.B.4 και I.1.B.4.3)
Συμπληρωματικές ενδείξεις στη συσκευασία:
«ΑCCΙΟΝ No 167/90 / VITAMINIZED SKIMMED-MILK POWDER / GIFT OF THE EUROPEAN ECONPMIC
COMMUNITY TO SIERRA LEONE FOR FREE DISTRIBUTION»

,

και ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 6 (I.1.B.5)

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: αγορά της Κοινότητας.
H παρασκευή του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη και η ενσωμάτωση των βιταμινών πρέπει να γίνει
μετά την κατακύρωση της προμήθειας
12. Στάδιο παράδοσης : παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης — εκφορτωμένο
13. Λιμάνι φόρτωσης: —

14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος: —

15. Λιμάνι εκφόρτωσης : Freetown, Σιέρρα Λεόνε
16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης: —

17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης, στην περίπτωση που
το εμπόρευμα πρέπει να παραδοθεί στο λιμάνι φόρτωσης: 1 — 10. 5. 1990
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 21 . 6. 1990
19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας: διαγωνισμός

20. Σε περίπτωση διαγωνισμού, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών (4) : 23. 4.
1990, ώρα 12.00

21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 7 , 5. 1990, ώρα 12.00
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης, στην περίπτωση
που το εμπόρευμα πρέπει να παραδοθεί στο λιμάνι φόρτωσης: 15 — 25. 5. 1990
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 6. 7. 1990

22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού: 20 Ecu ανά τόνο
23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10% του ποσού της προσφοράς εκφρασμένης σε Ecu
24. Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών: Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Loi 120, bureau 7/58, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles (τέλεξ AGREC 22037 B ή 25670 B)
25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή (S) : επιστροφή που εφαρμόζεται στις 15. 2. 1990,
όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 394/90 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 42 της 15. 2. 1990, σ. 26)
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Σημειώσεις:

C) O αριθμός της δράσης πρέπει να υπενθυμίζεται σε κάθε αλληλογραφία.
(2) Μετά από αίτηση του δικαιούχου, o υπερθεματιστής του χορηγεί πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσημη
αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος των ισχυουσών
προδιαγραφών του προς παράδοση προϊόντος σχετικά με τη ραδιενεργό ακτινοβολία.

(3) Αντιπρόσωπος της Επιτροπής με τον οποίο έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής: Mr. J. Trestour, Wesley House, 4
George street, P.O Box 1399, Freetown, Sierra Leone (τηλ: 255 43, τέλεξ: 2303 DELFED τελεφάξ: 252 12).
(4) Για να αποφευχθεί η συμφόρηση των γραμμών τέλεξ, παρακαλούνται οι υποβάλλοντες προσφορά να προσκομί
ζουν, πριν από την ημερομηνία και την ώρα που καθορίζονται στο σημείο 20 του παρόντος παραρτήματος, την
απόδειξη ότι έχει συσταθεί η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87, κατά προτίμηση :
— είτε με απευθείας κατάθεση στο γραφείο που αναφέρεται στο σημείο 24 του παρόντος παραρτήματος,
— είτε μέσω τηλεαντιγραφικής συσκευής σε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς στις Βρυξέλλες: 235 01 32,
236 1097, 235 01 30, 236 2005.

(5) O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2330/87 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 210 της 1 . 8. 1987, σ. 56), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2226/89 (ΕΕ αριθ. L 214 της 24. 7. 1989, σ. 10), εφαρμόζεται όσον
αφορά την επιστροφή κατά την εξαγωγή και, ενδεχομένως, τα νομισματικά εξισωτικά ποσά και τα εξισωτικά
ποσά προσχώρησης, την αντιπροσωπευτική τιμή και το νομισματικό συντελεστή. H ημερομηνία που αναφέ
ρεται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος κανονισμού είναι εκείνη που αναφέρεται στο σημείο 25 του παρόντος
παραρτήματος.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 722/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Μαρτίου 1990

περί χορηγήσεως διαφόρων παρτίδων λευκής ζάχαρης 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 την πολιτική και τη
διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας (')> όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1750/89 (2),
και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ),

σμό (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου
1987 περί των γενικών μέτρων της διακίνησης στην Κοινό
τητα προϊόντων που χορηγούνται βάσει της κοινοτικής
επισιτιστικής βοήθειας (4) · ότι είναι αναγκαίο να οριστούν
επακριβώς οι προθεσμίες και οι όροι χορήγησης, καθώς και
η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για να καθοριστούν οι
δαπάνες που προκύπτουν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1420/87 του Συμβουλίου της
21ης Μαΐου 1987 που καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 για την πολιτική και
τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας (3) καταρτίζει τον
κατάλογο των χωρών και των οργανισμών οι οποίοι είναι
δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο δράσεων επισιτι
στικής βοήθειας και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά
με τη μεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας μετά το στάδιο
fob ·

ότι, μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση
επισιτιστικής βοήθειας η Επιτροπή χορήγησε σε ορισμένες
χώρες και δικαιούχους οργανισμούς 220 τόνους λευκής
ζάχαρης .

ότι οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονι

Άρθρο 1

Πραγματοποιείται, με βάση την κοινοτική επισιτιστική
βοήθεια, συγκέντρωση λευκής ζάχαρης στην Κοινότητα,
προκειμένου να την προμηθευτούν οι δικαιούχοι που
αναφέρονται στο παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 και τους όρους που παρα
τίθενται στο παράρτημα. H ανάθεση της προμήθειας των εν
λόγω προϊόντων πραγματοποιείται με διαγωνισμό.
Άρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 26 Μαρτίου 1990.

Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1986, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 172 της 21 . 6. 1989, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 136 της 26. 5. 1987, σ. 1 .

(4) ΕΕ αριθ. L 204 της 25 . 7. 1987, α 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΤΙΔΑ A

1 . Δράση αριθ. ('): 34/90
2. Πρόγραμμα: 1989

3. Δικαιούχος : World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (τέλεξ 626675 WFP I)
4. Εκπρόσωπος του δικαιούχου (J): βλέπε EE αριθ. C 103 της 16. 4. 1987
5. Τόπος ή χώρα προορισμού : Μοζαμβίκη

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : λευκή ζάχαρη
7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (5) (6) ('): λευκή ζάχαρη του αντιπροσωπευτικού ποιοτικού
τύπου — κατηγορία 2 [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 94 της 21 . 4. 1972, σ. 1 )],
που ανταποκρίνεται στους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2103/77 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 246 της 27. 9. 1977, σ. 12)
8. Συνολική ποσότητα : 20 τόνοι
9. Αριθμός παρτίδων : μία

10. Συσκευασία και σήμανση (1Φ): καινούριοι σάκοι από γιούτα με εσωτερική θήκη από πολυαιθυλένιο τουλάχι
στον 0,05 mm πάχους και ελαχίστου βάρους για το σύνολο γιούτας και πολυαιθυλενίου 420 g που έχουν χωρη
τικότητα 50 kg καθαρού βάρους
Ενδείξεις στη συσκευασία (σήμανση με γράμματα ύψους 5 cm τουλάχιστον):
«ACÇAOO N° 34/90 / ΜΟΖΑΜΒΙQUΕ 0410201 / AÇÚCAR / DONATIVO DA COMUNIDADE ECONÓMICA
EUROPEIA / ACÇAO DO PROGRAMA MUNDIAL / MAPUTO»

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος (9): ζάχαρη που παράγεται στην Κοινότητα, κατά την έννοια του άρθρου
24 παράγραφος 1α έκτο εδάφιο στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου (ΕΕ
αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4)
12. Στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης
13. Λιμάνι φόρτωσης: —

14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος: —
15. Λιμάνι εκφόρτωσης : —

16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης: —
17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 15 — 31.5. 1990
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —
19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας: διαγωνισμός

20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 17. 4. 1990, ώρα 12.00
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 24. 4. 1990, ώρα 12.00
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 15 — 31. 5. 1990
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —
22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 15 Ecu ανά τόνο

23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10% του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu

24. Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών (4) : Bureau de laide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-l 049 Bruxelles (τέλεξ AGREC 22037 B ή 25670 B)

25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή (*): Περιοδική επιστροφή που καταβάλλεται για
τη λευκή ζάχαρη στις 1 . 3. 1990, όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 498/90 της Επιτροπής (ΕΕ
αριθ. L 53 της 1 . 3. 1990, σ. 20)
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ΠΑΡΤΙΔΑ B

1 . Δράση αριθ. ('): 15/90
2. Πρόγραμμα: 1989

3. Δικαιούχος : Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Service Logistique, BP 372, CH-1211 Genève
19, Suisse (τηλέφωνο: 734 55 80 · τέλεξ: 22555 LCRS CH · τελεφάξ: 733 03 95)

4. Εκπρόσωπος το» δικαιούχου (2): Croissant-Rouge Tunisien, 19, rue d'Angleterre, Tunis 1000 (τηλέφωνο:
240 630/245 572· τέλεξ: 14524 HILAL TN)
5. Τόπος ή χώρα προορισμού: Τυνησία

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί: λευκή ζάχαρη

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα το» εμπορεύματος (3)(5)(4)(7) : λευκή ζάχαρη του αντιπροσωπευτικού ποιοτικού
τύπου — κατηγορία 2 [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 94 της 21 . 4. 1972, σ. 1)],
που ανταποκρίνεται στους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2103/77 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 246 της 27. 9. 1977, σ. 12)
8. Συνολική ποσότητα: 200 τόνοι

9. Αριθμός παρτίδων: μία
10. Συσκευασία και σήμανση (ι0): καινούριοι σάκοι από γιούτα με εσωτερική θήκη από πολυαιθυλένιο τουλάχι
στον 0,05 mm πάχους και ελαχίστου βάρους για το σύνολο γιούτας και πολυαιθυλενίου 420 g που έχουν χωρη
τικότητα 50 kg καθαρού βάρους
Επιγραφή στους σάκους: (με γράμματα ύψους 5 cm τουλάχιστον):
«ACTION N° 15/90 / κόκκινο μισοφέγγαρο με τις γωνίες στραμμένες προς τα αριστερά / SUCRE / DON DE LA
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE (LICROSS) / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / TUNIS»

1 1 . Τρόπος συγκέντρωοης του προϊόντος (*): ζάχαρη που παράγεται στην Κοινότητα, κατά την έννοια του άρθρου
24 παράγραφος 1α έκτο εδάφιο στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου (ΕΕ
αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981, σ. 4)

12. Στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης — εκφορτωμένο
13. Λιμάνι φόρτωσης: —
14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος: —

15. Λιμάνι εκφόρτωσης: Tunis-Radès

16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης:
17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 15 — 31 . 5. 1990

18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 30. 6. 1990

19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας : διαγωνισμός
20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 17. 4. 1990, ώρα 12.00

21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 24. 4. 1990, ώρα 12.00
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 15 — 31 . 5. 1990
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : 30. 6. 1990

22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 15 Ecu ανά τόνο

23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10% του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu
24. Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών (4): Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1 049 Bruxelles (τέλεξ AGREC 22037 B ή 25670 B)
25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή (') : Περιοδική επιστροφή που καταβάλλεται για
τη λευκή ζάχαρη στις 1. 3. 1990, όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 498/90 της Επιτροπής (ΕΕ
αριθ. L 53 της 1 . 3. 1990, σ. 20)
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Σημειώσεις:

(') O αριθμός της δράσης πρέπει να υπενθυμίζεται σε κάθε αλληλογραφία.
(2) Αντιπρόσωπος της Επιτροπής με τον οποίο έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής; βλέπε Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 227 της 7ης Σεπτεμβρίου 1985, σ. 4.

(5) O υπερθεματιστής χορηγεί στο δικαιούχο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσημη αρχή και βεβαιώνει ότι
δεν έχει σημειωθεί υπέρβαση, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παρά
δοση προϊόντος σχετικά με τη ραδιενεργό ακτινοβολία.
Το πιστοποιητικό ραδιενεργείας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137.
(4) Για να αποφευχθεί η συμφόρηση των γραμμών τέλεξ, παρακαλούνται οι υποβάλλοντες προσφορά να προσκο
μίζουν, πριν από την ημερομηνία και την ώρα που καθορίζονται στο σημείο 20 των παρόντων παραρτημάτων,

την απόδειξη ότι έχει συσταθεί η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγρα
φος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87, κατά προτίμηση :

— είτε με απευθείας κατάθεση στο γραφείο που αναφέρεται στο σημείο 24 των παρόντων παραρτημάτων,
— είτε μέσω τηλεαντιγραφικής συσκευής σε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς στις Βρυξέλλες: 23501 32,
236 1097, 235 01 30, 236 2005.

(5) O υπερθεματιστής διαβιβάζει στους αντιπροσώπους των δικαιούχων, κατά την παράδοση, ένα υγειονομικό
πιστοποιητικό.

(6) O υπερθεματιστής διαβιβάζει στους αντιπροσώπους των δικαιούχων, κατά την παράδοση, ένα πιστοποιητικό
προελεύσεως.

(7) O υπερθεματιστής έρχεται σε επαφή με το δικαιούχο το ταχύτερο δυνατό, για να καθοριστούν τα έγγραφα που
είναι αναγκαία για την αποστολή και τη διανομή τους.

(«) O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2330/87 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ L 210 της 1 . 8. 1987, σ. 56), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2226/89 (ΕΕ αριθ. L 214 της 24. 7. 1989, σ. 10), εφαρμόζεται όσον
αφορά την επιστροφή κατά την εξαγωγή και ενδεχομένως στα νομισματικά εξισωτικά ποσά και τα εξισωτικά
ποσά προσχώρησης, στην αντιπροσωπευτική τιμή και στο νομισματικό συντελεστή. H ημερομηνία που αναφέ
ρεται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος κανονισμού είναι εκείνη που αναφέρεται στο σημείο 25 των παρό
ντων παραρτημάτων.

(®) H κατηγορία της ζάχαρης διαπιστώνεται κατά τρόπο καθοριστικό με εφαρμογή του κανόνα που προβλέπεται
στο άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερη περίπτωση του προαναφερθέντος κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2103/77.

( 10) Σε περίπτωση ενδεχόμενης επανατοποθέτησης σε σάκους o υπερθεματιστής θα πρέπει να προμηθεύσει 2 % των
κενών σάκων της ίδιας ποιότητας με αυτούς που περιέχουν το εμπόρευμα, με την επιγραφή που ακολουθείται
από ένα «R» κεφαλαίο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 723/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Μαρτίου 1990

για τον καθορισμό, για την περίοδο 1990, των κοινοτικών τιμών προσφοράς κερασιών που
εφαρμόζονται έναντι της Ισπανίας
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. 3709/89 του Συμβουλίου της 4ης
Δεκεμβρίου 1989 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων
εφαρμογής της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας όσον αφορά το μηχανισμό αντισταθμίσεως
κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών ('),
και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3815/89 της Επιτροπής (2),
καθόρισε τον τρόπο εφαρμογής του μηχανισμού αντισταθ
μίσεως για την εισαγωγή οπωροκηπευτικών προελεύσεως
Ισπανίας ·

ότι, βάσει του άρθρου 152 της πράξης προσχώρησης, καθιε
ρώθηκε μηχανισμός αντισταθμίσεως κατά την εισαγωγή
στην Κοινότητα με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου
1985, εφεξής ονομαζόμενη «Κοινότητα των Δέκα», από την
1η Ιανουαρίου 1990, για οπωροκηπευτικά προελεύσεως
Ισπανίας για τα οποία έχει καθορισθεί μία τιμή αναφοράς
όσον αφορά τις τρίτες χώρες · ότι πρέπει να καθορισθούν οι
τιμές της κοινοτικής προσφοράς για τα κεράσια προελεύ
σεως Ισπανίας μόνο κατά την περίοδο εφαρμογής των τιμών
αναγωγής έναντι των τρίτων χωρών, δηλαδή από 21 Μαΐου
μέχρι 10 Αυγούστου ·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 2 στοιχείο α)
της πράξης προσχώρησης, η κοινοτική τιμή προσφοράς
υπολογίζεται ετησίως με βάση τον αριθμητικό μέσο όρο
των τιμών στην παραγωγή κάθε κράτους μέλους της Κοινό
τητας των Δέκα, αυξημένη με τις δαπάνες μεταφοράς και
συσκευασίας που επιβαρύνονται τα προϊόντα των περιοχών
παραγωγής έως τα αντιπροσωπευτικά κέντρα καταναλώ
σεως της Κοινότητας και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη
των δαπανών παραγωγής στον τομέα των οπωροκηπευ
τικών · ότι, οι προαναφερθείσες τιμές στην παραγωγή αντι
στοιχούν στο μέσο όρο των τιμών που διαπιστώθηκαν κατά
τη διάρκεια των τριών ετών που προηγούνται της ημερομη
νίας καθορισμού της κοινοτικής τιμής προσφοράς . ότι,
εντούτοις, η ετήσια κοινοτική τιμή προσφοράς δεν μπορεί
να υπερβεί το επίπεδο των τιμών αναφοράς που εφαρμόζε
ται έναντι των τρίτων χωρών .

ότι, για να ληφθούν υπόψη οι εποχιακές αποκλίσεις των
τιμών, πρέπει να διαιρεθεί η περίοδος σε μία ή περισσότερες
περιόδους και να καθορισθεί μία κοινοτική τιμή προσφοράς
για κάθε μία από αυτές·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

3709/89, οι τιμές στην παραγωγή που θα ληφθούν υπόψη
για τον καθορισμό της κοινοτικής τιμής προσφοράς είναι
εκείνες ενός καθορισμένου εγχωρίου προϊόντος του οποίου
τα εμπορικά χαρακτηριστικά διαπιστώθηκαν στην ή στις
αντιπροσωπευτικές αγορές που βρίσκονται στις ζώνες παρα
γωγής όπου οι τιμές είναι οι χαμηλότερες για τα προϊόντα
ή τις ποικιλίες που αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος
της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο καθ' όλη τη
διάρκεια του έτους ή κατά τη διάρκεια μέρους αυτού και οι
οποίες ανταποκρίνονται στην ποιοτική κατηγορία I και σε
καθορισμένους όρους όσον αφορά τη συσκευασία · ότι o
μέσος όρος των τιμών για κάθε μία αντιπροσωπευτική
αγορά πρέπει να καθορίζεται αποκλείοντας τις τιμές που
μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικά χαμηλές σε σχέση με
τις κοινοτικές διακυμάνσεις που διαπιστώνονται στην
αγορά αυτή · ότι, εξάλλου, εάν η μέση τιμή για ένα κράτος
μέλος αποκλίνει κατά υπέρμετρο τρόπο των φυσιολογικών
αποκλίσεων, αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη ·
ότι η εφαρμογή των κατωτέρω κριτηρίων οδηγεί στον καθο
ρισμό των κοινοτικών τιμών προσφοράς κερασιών για την
περίοδο από 21 Μαΐου έως 10 Αυγούστου 1990, στα κατω
τέρω επίπεδα ·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1990, οι τιμές κοινοτικής προσφο
ράς κερασιών (κωδικός ΣΟ 0809 20) που εφαρμόζονται
έναντι της Ισπανίας εκφρασμένες σε Ecu ανά 100 χιλιό
γραμμα καθαρού βάρους καθορίζονται ως εξής για τα προϊ
όντα της ποιοτικής κατηγορίας I, όλων των μεγεθών, τα
οποία προσφέρονται συσκευασμένα :
Μάιος (από 21 έως 31 ):
Ιούνιος:
Ιούλιος :
Αύγουστος (από 1η έως 10):

104,95,
125,92,
115,69,
88,73 .

Αρθρο 2
C) ΕΕ αριθ. L 363 της 13. 12. 1989, α 3.
O ΕΕ αριθ. L 371 της 20. 12. 1989, σ. 28.

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Μαΐου 1990.
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Αριθ. L 80/22

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

Βρυξέλλες 26 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

27 . 3. 90
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Αριθ. L 80/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 724/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Μαρτίου 1990

κερί καθορισμού των τιμών αναγωγής των κερασιών για την περίοδο εμπορίας 1990
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

των τιμών στην παραγωγή κάθε κράτους μέλους προσαυξη
μένο με τα έξοδα μεταφοράς για τη σχετική περίοδο, επειδή
το ποσό που λαμβάνεται κατ' αυτόν τον τρόπο προσαυξάνε
ται κατά την εξέλιξη του κόστους παραγωγής μειωμένη
κατά την αύξηση της παραγωγικότητας ; ότι, εξάλλου, η
τιμή αναγωγής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την τιμή
αναγωγής της προηγούμενης περιόδου εμπορίας .

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. 111 9/89 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας:

ότι, κατά το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, καθορίζονται κατ' έτος πριν από την
έναρξη της περιόδου εμπορίας τιμές αναγωγής που ισχύουν
για όλη την Κοινότητα .
ότι, ενόψει της σπουδαιότητας της παραγωγής κερασιών
στην Κοινότητα, πρέπει να καθορισθεί η τιμή αναγωγής για
τα προϊόντα αυτά *

ότι η θέση σε εμπορία κερασιών, συγκομισθέντων κατά τη
διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου παραγωγής πραγμα
τοποιείται από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο · ότι οι
ελάχιστες συγκομιζόμενες ποσότητες κατά τη διάρκεια του
Απριλίου και των δύο πρώτων δεκαημέρων του Μαΐου,
καθώς και για την περίοδο από 11 Αυγούστου μέχρι 30
Σεπτεμβρίου, δεν δικαιολογούν τον καθορισμό τιμών
αναγωγής για τις εν λόγω περιόδους . ότι πρέπει, ως εκ
τούτου, να καθορισθούν τιμές αναγωγής μόνο για την
περίοδο από 21 Μαΐου μέχρι 10 Αυγούστου ·
ότι, κατά το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, οι τιμές αναγωγής καθορίζο
νται σε επίπεδο ίσο με το επίπεδο της προηγούμενης
περιόδου εμπορίας προσαυξημένο, ύστερα από αφαίρεση
του κατ' αποκοπή ποσού των εξόδων μεταφοράς της προη
γούμενης περιόδου που επιβαρύνουν τα κοινοτικά προϊόντα
από τις ζώνες παραγωγής έως το κέντρο κατανάλωσης της
Κοινότητας:
— με την εξέλιξη του κόστους παραγωγής στον τομέα των
οπωροκηπευτικών, μειωμένο κατά την αύξηση της παρα
γωγικότητας
— με το κατ' αποκοπή ποσό των εξόδων μεταφοράς για τη
σχετική περίοδο εμπορίας .

ότι, για να ληφθούν υπόψη οι εποχιακές διαφορές των
τιμών, πρέπει να χωρισθεί η περίοδος εμπορίας σε περισσό
τερες περιόδους και να καθορισθεί η τιμή αναφοράς για
καθεμία απ' αυτές·

ότι οι τιμές στην παραγωγή θα αντιστοιχούν στο μέσο όρο
των τιμών που έχουν διαπιστωθεί κατά τα τρία χρόνια που
προηγούνται της ημερομηνίας καθορισμού της τιμής αναγω
γής για ένα εγχώριο προϊόν με καθορισμένα εμπορικά
χαρακτηριστικά στην ή στις αντιπροσωπευτικές αγορές που
βρίσκονται στις ζώνες παραγωγής όπου οι τιμές είναι οι
πλέον χαμηλές για τα προϊόντα ή τις ποικιλίες που αντιπρο
σωπεύουν αξιόλογο μέρος της παραγωγής που έχει τεθεί σε
εμπορία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή κατά ένα μέρος
αυτού, και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους όρους όσον
αφορά τη συσκευασία · ότι o μέσος όρος των τιμών για
κάθε αντιπροσωπευτική αγορά πρέπει να καταρτίζεται
αποκλείοντας τις τιμές που δύνανται να θεωρηθούν υπερβο
λικά υψηλές ή υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με τις κανονι
κές διακυμάνσεις που διαπιστώνονται στην αγορά αυτή ·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 272 παράγραφος 3 της πράξης
προσχώρησης οι τιμές των πορτογαλικών προϊόντων δεν
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των τιμών
αναφοράς για την πρώτη φάση της πράξης προσχώρησης ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Οπωροκηπευτικών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1990, οι τιμές αναγωγής των
κερασιών (κωδικός ΣΟ 0809 20), εκφρασμένες σε Ecu ανά
100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους καθορίζονται για τα
προϊόντα της ποιοτικής κατηγορίας I, όλων των μεγεθών,
που προσφέρονται συσκευασμένα :
—
—
—
—

Μάιος (από 21 έως 31 ):
Ιούνιος:
Ιούλιος:
Αύγουστος (από 1η έως 10):

140,95,
125,92,
115,69,
88,73.

ότι το επίπεδο που λαμβάνεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν
μπορεί, εντούτοις να υπερβαίνει το μέσο αριθμητικό όρο
Αρθρο 2
C) ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, α 1 .
O ΕΕ αριθ. L 118 της 29. 4. 1989, σ. 12.

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Μαΐου 1990.
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Αριθ. L 80/24

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

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

27. 3. 90
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Αριθ. L 80/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 725/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Μαρτίου 1990

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 440/90 περί καθιερώσεως εξισωτικής
εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Κύπρου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ται η εισφορά που καθιερώθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου
25 του ανωτέρω κανονισμού - ότι, με βάση τους όρους
αυτούς τροποποιείται η εξισωτική εισφορά κατά την εισα
γωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Κύπρου,

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 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 440/90 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 672/90 (4), καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την
εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Κύπρου ·
ότι το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1035/72 καθόρισε τους όρους υπό τους οποίους τροποποιεί

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το ποσό των « 15,96 Ecu» που αναφέρεται στο άρθρο 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 440/90 αντικαθίστανται από το
ποσό των «25,21 Ecu».
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Μαρτίου
1990.

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

Βρυξέλλες 26 Μαρτίου 1990.

Για την Επιτροπή
Ray MAG SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
(*)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

118 της 20. 5. 1972, σ. 1 .
209 της 31 . 7. 1987, σ. 4.
118 της 29. 4. 1989, σ. 12.
73 της 20. 3 . 1990, α 28.

Αριθ. L 80/26
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Φεβρουαρίου 1990
για την προστασία του πληθυσμού από την έκ&εαη στο ραδόνιο μέσα στα κτίρια
(90/ 143/Eυρατόμ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

11

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2,
Μετά από διαβούλευση με την ομάδα εμπειρογνωμόνων
που ορίζονται από την επιστημονική και τεχνική επιτροπή,
σύμφωνα με το άρθρο 31 της συνθήκης,
Εκτιμώντας ότι :

Πολλά κράτη μέλη αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσό
τερο τους κινδύνους από την έκθεση του πληθυσμού στο
ραδόνιο μέσα στα κτίρια. Ορισμένα κράτη έχουν ήδη χαρά
ξει ή σχεδιάζουν πολιτικές ελέγχου των δόσεων.
Είναι καθήκον της Επιτροπής να εναρμονίζει τις διατάξεις
των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή των βασι
κών κανόνων ασφαλείας για την προστασία της υγείας του
πληθυσμού από τους κινδύνους που πηγάζουν από την ιονί
ζουσα ακτινοβολία.
H Επιτροπή, συνεπώς ζήτησε από την ομάδα εμπειρογνω
μόνων που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 31 της
συνθήκης, να εξετάσει το πρόβλημα και να υποβάλει προτά
σεις για την ανάληψη κατάλληλης δράσης.

H προαναφερθείσα ομάδα υπέβαλε έκθεση στην Επιτροπή
και η παρούσα σύσταση βασίζεται στην εν λόγω έκθεση.
H σύσταση αυτή δεν πρόκειται να θίξει τις έρευνες που

διεξάγει η Επιτροπή για την επίλυση του συνόλου των
προβλημάτων που προκύπτουν από τη ρύπανση σε εσωτερι
κούς χώρους

Το ραδόνιο είναι ένα ραδιενεργό αέριο που ευρίσκεται σε
φυσική κατάσταση, σημαντικότερο ισότοπο του οποίου
είναι το ραδόνιο-222 με χρόνο υποδιπλασιασμού 3,82
ημέρες. Αποτελεί στοιχείο της ραδιενεργού σειράς του ουρα
νίου-238 και η παρουσία του στο περιβάλλον συνδέεται
κυρίως με τις ιχνοποσότητες στα πετρώματα και στα εδάφη
του μητρικού πυρήνα, του ραδίου-226. O κύριος συντελεστής
για τη συγκέντρωση ραδονίου μέσα στις κατοικίες είναι το
αέριο του εδάφους που μπορεί να εισέλθει στην ατμό
σφαιρα των κτιρίων διά μέσου των δαπέδων λόγω ροής που
οφείλεται στην πίεση ή στη συγκέντρωση · στις περισσότε
ρες χώρες εκτός από ειδικές περιπτώσεις η συμμετοχή των
οικοδομικών υλικών είναι συνήθως μικρότερης συγκριτικά
σημασίας.

Πρόσφατες έρευνες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινό
τητας έδειξαν μέσες συγκεντρώσεις 20 έως 50 BQ/m3 μέσα
στα κτίρια, ενώ οι τυπικές εξωτερικές τιμές ήταν μία τάξη
μεγέθους μικρότερες. Συγκριτικά με άλλες μορφές φυσικής
ακτινοβολίας το κύριο χαρακτηριστικό των επιπέδων σε
εσωτερικούς χώρους είναι οι διακυμάνσεις τους· σε πολλές
χώρες μερικές κατοικίες παρουσιάζουν επίπεδα ραδονίου
μεγαλύτερα του μέσου όρου κατά μία τάξη μεγέθους.

H δόση που λαμβάνεται κατά την εισπνοή αέριου ραδονίου
είναι μικρή σε σχέση με εκείνη των βραχύβιων θυγατρικών
ραδιενεργών των παραγώγων, δηλαδή από τα ισότοπα του
πολωνίου, του μολύβδου και του βισμουθίου. Κατά την
εισπνοή, οι πυρήνες αυτοί αποτίθενται σε επιφάνειες της
ανθρώπινης αναπνευστικής οδού και οι πιο σημαντικές
δόσεις προέρχονται από την ακτινοβόληση του βρογχικού
επιθηλίου σε σωμάτια α. Το 1987 υπέβαλε την έκθεσή της

27 . 3 . 90

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

πάνω στις δόσεις αυτές (') μια ομάδα εργασίας της διεθνούς
επιτροπής ακτινοπροστασίας (ΙCRΡ), που συγκροτήθηκε για
να μελετήσει τον κίνδυνο πρόκλησης καρκίνου των πνευμό
νων από την έκθεση στα θυγατρικά ραδιενεργά παράγωγα
του ραδονίου μέσα στα κτίρια. Με βάση τα υπάρχοντα
μοντέλα έκθεσης συνάγεται ένας συντελεστής μετατροπής

Αριθ. L 80/27

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι λόγω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του προβλήματος είναι αναγκαία η σωστή
πληροφόρηση του κοινού, τόσο για να βελτιωθούν οι δυνα
τότητες ελέγχου της έκθεσης στις συγκεντρώσεις ραδονίου,

όσο και για να διασφαλισθεί η θετική ανταπόκριση του
κοινού,

ίσος με 20 BQ/m3 περίπου για κάθε MSV ανά έτος μεταξύ
του χρονικά σταθμισμένου μέσου όρου της ραδιενεργού
συγκέντρωσης αερίου ραδονίου και του ετήσιου ισοδυνάμου
της ενεργού δόσης για έκθεση του πληθυσμού μέσα στα
κτίρια. Συνεπώς οι τυπικές ετήσιες δόσεις μέσα σε κατοι
κίες στην Κοινότητα εντοπίζονται στο εύρος από 1,00 έως
2,5 MSV, ενώ ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού ορισμένων
χωρών δέχεται περισσότερα από 20 MSV ανά έτος Συγκρι
τικά, το τρέχον ετήσιο ανώτατο όριο δόσης για έκθεση του
πληθυσμού σε ανθρωπογενή ακτινοβολία* όπως καθορίζεται
στους βασικούς κανόνες ασφάλειας της Κοινότητας (2),

ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

1.

Πρέπει να καθιερωθεί ένα κατάλληλο σύστημα για τον

περιορισμό οποιασδήποτε έκθεσης στις συγκεντρώσεις
ραδονίου μέσα στα κτίρια. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή καταλλήλων πληροφο
ριών και την ανταπόκριση στις ανησυχίες του κοινού.

είναι 5 MSV.

2.

H έκθεση στο ραδόνιο δεν είναι νέο φαινόμενο ■ επιδημιο
λογικές μελέτες σε διάφορες ομάδες ανθρακωρύχων που
εκτέθηκαν σε υψηλές συγκεντρώσεις κατά την εργασία,
έχουν αποκαλύψει μεγάλο αριθμό θανάτων από καρκίνο
του πνεύμονα. Παρ' ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σαφείς
αποδείξεις για τις επιπτώσεις που έχει η έκθεση σε ραδόνιο
μέσα στα κτίρια στο ευρύτερο κοινό, με βάση τις διαθέσιμες
ενδείξεις φαίνεται φρόνιμο να προβεί η Επιτροπή σε συστά
σεις για τον περιορισμό αυτής της έκθεσης όπως έχει πράγ
ματι πράξει η ICRP (3).
Πρέπει να σημειωθεί ότι το ραδάνιο μέσα στα κτίρια μπορεί
να ελεγχθεί κατά τη φυσική ή τη μηχανολογική έννοια.
Επομένως η θέσπιση κριτηρίων ακτινολογικής ασφάλειας
θα επέτρεπε την ανάπτυξη πρακτικών κατευθυντήριων
γραμμών για διορθωτικές ενέργειες στα υφιστάμενα κτίρια.
Για τα μελλοντικά κτίρια απαιτούνται προληπτικά μέτρα με
βάση κατάλληλες προδιαγραφές σχεδιασμού και κατα
σκευής Αυτή η προληπτική προσέγγιση δικαιολογεί την
υιοθέτηση χαμηλότερου επιπέδου κατά το σχεδιασμό και το
επίπεδο αναφοράς των διορθωτικών ενεργειών στα υφιστά
μενα κτίρια.
Επιπλέον θα πρέπει να καθιερωθούν απλές μετρολογικές
τεχνικές, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι τιμές που λαμβάνο
νται από τις μετρήσεις ραδονίου μέσα στα κτίρια παρέχουν
στοιχεία με την κατάλληλη ποιότητα και αξιοπιστία.
Για την προώθηση των ελέγχων της έκθεσης στο ροδάνιο
μέσα στα κτίρια στην Κοινότητα, η ομάδα εμπειρογνω
μόνων του άρθρου 31 συνέταξε λεπτομερείς οδηγίες που
ενσωματώθηκαν στην παρούσα σύσταση και που βρίσκο
νται σε συμφωνία με την οδηγία της ΙCRΡ μπορούν δε να
υλοποιηθούν στην πράξη.
(') Lung cancer risks indoor exposures to radon daughters. Annals of the
ICRP, Vol. 17, No 1 , 1987, Publication 50, Pergamon Press.
(J) Οδηγία 80/836/EOK του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί
τροποποιήσεως των οδηγιών για τον καθορισμό των βασικών κα
νόνων προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των εργαζομέ
νων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινο
βολίες. ΕΕ αριθ. L 246 της 17. 9. 1980, σ. 1 .
(3) Αρχές για τον περιορισμό της έκθεσης του πληθυσμού σε φυσικές
πηγές ακτινοβολίας. Χρονικά της ΙCRΡ, τόμος 14, αριθ. 1 , 1984,
Δημοσίευση 39, Pergamon Press.

Για τα υπάρχοντα κτίρια :

α) πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα επίπεδο αναφοράς για την
ανάληψη διορθωτικής δράσης η υπέρβαση του οποίου
θα πρέπει να αποτελέσει το έναυσμα για την εξέταση
απλών αλλά αποτελεσματικών μέτρων, με στόχο τη
μείωση του επιπέδου του ραδονίου ·
β) το επίπεδο αναφοράς πρέπει να είναι το ισοδύναμο ενερ
γού δόσης ίσης με 20 MSV ανά έτος που για πρακτικούς
λόγους μπορεί να θεωρηθεί ως ισοδύναμο με μέση
ετήσια συγκέντρωση αερίου ραδονίου 400 BQ/m3 ·
γ) για τον καθορισμό του επείγοντος χαρακτήρα της διορ
θωτικής δράσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη o βαθμός
υπέρβασης αυτού του επιπέδου αναφοράς .
δ) όπου κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη διορθωτικής
δράσης, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες στους
ενδιαφερόμενους για το βαθμό έκθεσης και για τα
διαθέσιμα μέτρα μείωσης του επιπέδου του ραδονίου,
3.

Για τις μελλοντικές κατασκευές :

α) πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα επίπεδο μελέτης για να
διευκολυνθούν οι αρμόδιες αρχές στη θέσπιση διατά
ξεων, προτύπων ή οικοδομικών κανονισμών για περιπτώ
σεις στις οποίες θα μπορούσε αλλιώς να παρατηρηθεί
υπέρβαση του επιπέδου μελέτης ·
β) το επίπεδο μελέτης πρέπει να είναι το ισοδύναμο ενερ
γού δόσης 10 MSV ανά έτος, που για πρακτικούς λόγους
μπορεί να θεωρηθεί ως ισοδύναμο με μέση ετήσια
συγκέντρωση αερίου ραδονίου 200 BQ/m3 ·

γ) οι συμμετέχοντες στην κατασκευή νέων κτιρίων θα
ενημερώνονται, σε ό,τι τους αφορά, σχετικά με τα
πιθανά επίπεδα έκθεσης σε ραδόνιο και τα προληπτικά
μέτρα που μπορούν να ληφθούν.
4. Κατά τον καθορισμό διορθωτικών ή προληπτικών
μέτρων, πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές τις βελτιστοποί
ησης σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες ασφάλειας της
Κοινότητας (4).
(*) Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των οδη
γιών του Συμβουλίου 80/836/Eυρατόμ της 15. 7. 1980 περί τροπο
ποιήσεως των οδηγιών για τον καθορισμό των βασικών κανόνων
προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των εργαζομένων από
τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιονίζουσες ακτινοβολίες
και 84/467/Eυρατόμ της 3. 9. 1984 που τροποποιεί την οδηγία 80/
836/Eυρατόμ (ΕΕ αριθ. C 347 της 31 . 12. 1985, σ. 9).

Αριθ. L 80/28
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5. Λόγω των ημερήσιων και εποχιακών διακυμάνσεων
των επιπέδων ραδονίου μέσα στα κτίρια, οι αποφάσεις
σχετικά με την ακτινοπροστασία πρέπει να βασίζονται,
γενικά, στις ετήσια σταθμισμένες μετρήσεις του αερίου
ραδονίου ή των θυγατρικών του πυρήνων, που να έχουν
ληφθεί μέσω ολοκληρωμένων τεχνικών σε προσβεβλημένα
κτίρια. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξασφαλίζουν την
κατάλληλη ποιότητα και αξιοπιστία των μετρήσεων.

6. Θα πρέπει να τεθούν κριτήρια για τον καθορισμό περι
φερειών, τόπων και δομικών χαρακτηριστικών που ενδέχε
ται να συνοδεύονται με υψηλά επίπεδα ραδονίου μέσα στα

κτίρια. Για τον καθορισμό τέτοιων συνθηκών έκθεσης θα

ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθούν στοιχεία διερεύνησης των
υποκείμενων παραμέτρων (π.χ. ραδιενέργεια στο έδαφος και
στα οικοδομικά υλικά, διαπερατότητα του εδάφους κ.λπ.).
H σύσταση αυτή απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 1990.
Για την Επιτροπή
Carlo RIPA DI MEANA

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 80/29

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Μαρτίου 1990
να μη δοθεί συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού που

αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 466/90 για τον καθορισμό της ενισχύσεως στην
ιδιωτική αποθεματοποίηση σφαγίων και' μισών σφαγίων αρνιού
(90/ 144/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),

τική αποθεματοποίηση κρέατος σφαγίων και μισών
σφαγίων αρνιού (S)·

ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2659/80 είναι αναγκαίο, με
βάση 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 :

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. 466/90 της Επιτροπής αφορά
διαγωνισμό για τον καθορισμό της ενισχύσεως στην ιδιω

Αρθρο 1

Για τον διαγωνισμό που ανοίγει με τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 466/90, αποφασίζεται να μη δοθεί συνέχεια.
Αρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

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

Μέλος της Επιτροπής

')
'*)
;})
'4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

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 .

(S) ΕΕ αριθ. L 48 της 24. 2. 1990, σ. 28.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Μαρτίου 1990

σχετικά με τον καθορισμό των συνολικών ποσοτήτων επισιτιστικής βοήθειας στο πλαίσιο
του προγράμματος 1990 Και στην κατάρτιση του καταλόγου των προϊόντων που χορηγούνται
ως επισιτιστική βοήθεια
(90/ 145/EOK)
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 σχετικά με
την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας ('), όπως παρατάθηκε τελευταία με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1750/89 (2), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας:

ότι η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 απαιτεί τον καθορισμό ανά προϊόν των
συνολικών ποσοτήτων που χορηγούνται στο πλαισίου των δράσεων επισιτιστικής βοήθειας
για το 1990, καθώς και τον καθορισμό των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο επισιτιστι
κής βοήθειας ·

ότι πρέπει να αποφασιστούν οι συνολικές ποσότητες επισιτιστικής βοήθειας για το 1990 ■ ότι
η εφαρμογή των δράσεων επισιτιστικής βοήθειας θα πραγματοποιηθεί σε συνάρτηση με τους
πόρους του προϋπολογισμού που θα είναι πραγματικά διαθέσιμοι ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της
Επιτροπής Επισιτιστικής Βοήθειας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Άρθρο 1

1 . Οι συνολικές ποσότητες για κάθε προϊόν που προορίζονται για να διατεθούν σε ορισμένες
αναπτυσσόμενες χώρες και ορισμένους οργανισμούς στο πλαίσιο του προγράμματος επισιτι
στικής βοήθειας για το 1990 καθορίζονται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης.
2. O κατάλογος των προϊόντων που μπορούν να χορηγηθούν ως επισιτιστική βοήθεια περι
λαμβάνεται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης.

Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Manuel MARÍN

Αντιπρόεδρος

(■) ΕΕ αρι9. L 370 της 30. 12. 1986, σ. 1

και διορθωτικό ΕΕ αριθ. L 42 της 12. 2. 1987, σ. 54.

(2) ΕΕ αριθ. L 172 της 21 . 6. 1989, σ. 1 .
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Αριθ. L 80/31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Ποσότητες επισιτιστικής βοήθειας που θα χορηγηθούν για το έτος 1990
— Σε σιτηρά :

α) μια πρώτη δόση 927 700 τόνων ·
6) μια δεύτερη δόση μέχρι 432 300 τόνους

— Σε γάλα σε σκόνη και άλλα ισοδύναμα προϊόντα: ένα ανώτατο όριο 94 100 τόνων.
— Σε βουτυρέλαιο : ένα ανώτατο όριο 18 000 τόνων (').
— Σε ζάχαρη : ένα ανώτατο όριο 15 000 τόνων.
— Σε φυτικό έλαιο (σπορέλαιο και ελαιόλαδο) ('): 50 000 τόνοι.

— Σε άλλα προϊόντα : ένα ανώτατο ποσό 40 εκατομμυρίων Ecu.

(') Οι ποσότητες βουτυρελαιου που ενδεχομένως δεν είναι αναγκαίες 3α μπορούσαν να χορηγηθούν με τη μορφή φυτικού ελαίου,
εφόσον είναι ανάγκη, σύμφωνα με ένα ποσοστό αναλογίας ενός τόνου βουτυρελαίου για 2 τόνους φυτικού ελαίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ H

Κωδικός ΣΟ
(δίνεται ενδεικτικά)

Περιγραφή των προϊόντων

0210 20

Κρέατα βοοειδών διατηρημένα με απλή ψύξη
Κρέατα χοιροειδών διατηρημένα με απλή ψύξη
Κρέατα βοοειδών όλων των ειδών αλατισμένα ή σε άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

0305

Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη . ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή

0202
ex 0203

κατά τη διάρκεια του καπνίσματος · αλεύρι ψαριών κατάλληλο για τη διατροφή των
ανθρώπων

0406

Γάλα και κρέμα γάλακτος σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές ή υποκατά
στατα του γάλακτος
Βουτυρέλαιο
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

0713

Όσπρια ξερά χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα

0806 20

Σταφίδες .
Σιτηρά

ex 0402

ex 0405 00

ex κεφάλαιο 10

1101 1
1 102 J
1103

Άλευρα δημητριακών

\

1104

11061000

ex 1202
1509

Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με τη μορφή σβόλων από δημητριακά
Σπόροι σιτηρών αλλιώς επεξεργασμένοι, με εξαίρεση το ρύζι του κωδικού 1006 · φύτρα
σιτηρών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα
Άλευρα και σιμιγδάλια από ξερά όσπρια του κωδικού 0713
Αραχίδες
Ελαιόλαδο

ex 1507 '
ex
ex
ex
ex
ex
ex

1508
1511
1512
1513
1514
1515 t

Φυτικά έλαια και κλάσματα αυτών, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι χημικώς μετα
σχηματισμένα, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή

1602 50

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων βοειδών, παραπροϊόντων σφαγίων ή
αίματος

ex 1604 13

Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών, σαρδέλες, τόνοι, σκουμπριά, αντζούγες, άλλα

έως 1 604 1 9
1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή
κατάσταση

ex 1901

Παρασκευάσματα διατροφής από άλευρα, σιμιγδάλια, κ.λπ., που δεν κατονομάζονται

ex 1902

ούτε περιλαμβάνονται αλλού
Ζυμαρικά όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα

ex 1905

Προϊόντα μπισκοτοποιίας

2002

ex 2106

Τομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξύδι ή οξικό οξύ

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού ·
συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης που προέρχονται από το
γάλα

—

Νωπά προϊόντα που 3α αγοραστούν επιτόπου στις αναπτυσσόμενες χώρες όπως οπωρο
κηπευτικά προϊόντα στην ίδια χώρα (')

( 1) Αποκλειστικά μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμοί, κατά προτεραιότητα για τους πρόσφυγες.
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