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Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.
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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 837/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Μαρτίου 1990

για τα στατιστικά στοιχεία που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη σχετικά με την παραγωγή
σιτηρών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,
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),

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
ορύζης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1 806/89 (4),
την πρόταση της Επιτροπής (5),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (6),

Εκτιμώντας :

ότι, προκειμένου να φέρει εις πέρας την αποστολή που της
έχει ανατεθεί από τη συνθήκη και τους βασιζόμενους σ'
αυτήν κανονισμούς, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολι
τικής, η Επιτροπή πρέπει να έχει στη διάθεσή της αξιόπιστα,
συγκρίσιμα και πρόσφατα στοιχεία, τα οποία Θα καταρτί
ζονται βάσει αντικειμενικών -μεθόδων σχετικά με τις
καλλιεργούμενες εκτάσεις και τις αποδόσεις, καθώς και την
παραγωγή σιτηρών κατ' είδος·

ότι Θα πρέπει να αναγνωριστεί η σημασία του τομέα παρα
γωγής σιτηρών για την οργάνωση και τη διαχείριση των
γεωργικών αγορών, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη,
όλο και περισσότερο, πραγματοποίησης των απαιτούμενων
στατιστικών ερευνών βάσει κοινοτικών κανόνων
ότι Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πείρα που έχουν αποκτή
σει οι στατιστικές υπηρεσίες από τις έρευνες πολλών ετών ·

ότι αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι o προσδιο
ρισμός των στατιστικών πληροφοριών που πρέπει να παρέ
χονται, o καθορισμός ενός ικανοποιητικού επιπέδου αξιοπι
(ι)
( 2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
ΕΕ αριθ. L 22 της 27. 1 . 1990, α 7.
ΕΕ αριθ. L 166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
ΕΕ αριθ. L 177 της 24. 6. 1989, σ. 1 .
ΕΕ αριθ. C 8 της 13. 1 . 1990, σ. 12.
Γνώμη που διατυπώθηκε στις 16 Μαρτίου 1990 (δεν έχει ακόμα
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

στίας και o καθορισμός των πρόσθετων τεχνικών πληροφο
ριών που απαιτούνται για την αξιολόγηση των στοιχείων
της παραγωγής, η εξασφάλιση της αντικειμενικότητας και
της αντιπροσωπευτικότητας των ερευνών που αφορούν τις

καλλιεργούμενες εκτάσεις και την παραγωγή με την ευρεία
ανταλλαγή εμπειριών, μέσω συνεδριάσεων και εκθέσεων,
και o καθορισμός των προθεσμιών που πρέπει να
τηρούνται ·

ότι θα πρέπει, επίσης να προβλεφθεί η ανακοίνωση, σε
ετήσια βάση, των περιφερειακών στοιχείων για το σύνολο
των σιτηρών καθώς και για ορισμένα σημαντικά είδη
σιτηρών ·

ότι θα πρέπει η Επιτροπή να υποβάλει, ύστερα από τρία
χρόνια, έκθεση για την κτηθείσα πείρα από την εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού, καθώς και να διατυπώσει, αν
αυτό είναι αναγκαίο, προτάσεις για τη βελτίωση των στατι
στικών ερευνών και να εξετάσει τη δυνατότητα διεξαγωγής
μιας εναρμονισμένης κοινοτικής έρευνας μετά το 1992 ·
ότι θα πρέπει να εκτιμηθεί το ύψος των κοινοτικών πόρων
που απαιτούνται για την εφαρμογή του μέτρου αυτού · ότι
το ποσό αυτό πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις δημοσιονομι
κές προοπτικές που αναφέρονται στη διοργανική συμφωνία
της 29ης Ιουνίου 1988 για τη δημοσιονομική πειθαρχία και
τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού (7) και
ότι οι πιστώσεις που είναι πράγματι διαθέσιμες πρέπει να
οριστούν στα πλαίσια της διαδικασίας του προϋπολογι
σμού, τηρουμένων των διατάξεων της συμφωνίας αυτής·
ότι θα πρέπει να καθοριστεί η διαδικασία που θα ακολου
θήσει η Μόνιμη Επιτροπή Γεωργικής Στατιστικής
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :
ΤΜΗΜΑ I

Στόχοι
Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη στατιστική υπηρεσία των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που στο εξής αποκαλείται «Euro
stat», τα ετήσια στοιχεία σχετικά με τα σιτηρά που αναφέ
ρονται στα άρθρα 2 και 6.
(7) ΕΕ αριθ. L 185 της 15. 7. 1988, σ. 33.
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2. Οι δειγματοληπτικές έρευνες πρέπει να σχεδιάζονται
κατά τρόπο ώστε το τυπικό σφάλμα, όσον αφορά τη συνο
λική έκταση που καλλιεργείται με σιτηρά, να μην υπερβαί

ΤΜΗΜΑ II

Στοιχεία που πρέπει να παρέχονται σε εθνικό επίπεδο

νει το 1 % της έκτασης αυτής, ή κατ' επιλογή, τα 5 000 εκτά
ρια σε κάθε κράτος μέλος.

ΑρSρο 2
1 . O παρών κανονισμός αφορά τα σιτηρά που περιέ
χονται στον κατάλογο του παραρτήματος I.

ΆρSρο 5

Το παράρτημα I μπορεί να τροποποιείται με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 11 .
2. Κάθε κράτος μέλος διαβιβάζει ετήσια στοιχεία όσον
αφορά :
— την καλλιεργούμενη έκταση (1 000 ha),
— τη μέση απόδοση ( 100 kg/ha),
— τη συγκομισθείσα παραγωγή (1 000 τόνοι),
για καθεμία από τις ομάδες σιτηρών που αναφέρονται στο
παράρτημα II, καθώς και για κάθε σιτηρό της ομάδας 7 του
ιδίου παραρτήματος, των οποίων η ετήσια παραγωγή υπερ
βαίνει τους 50000 τόνους.
Το παράρτημα II μπορεί να τροποποιείται με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 1 1 .
3. Επιπλέον, τα κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία σχετικά
με το ποσοστό, επί τοις εκατό, υγρασίας (') σε συσχετισμό
με τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτο
εδάφιο, δεύτερη και τρίτη περίπτωση.

1 . Στην περίπτωση δειγματοληπτικών ερευνών σχετικά με
την απόδοση ή την παραγωγή, το δείγμα πρέπει να σχεδιά
ζεται κατά τρόπο ώστε το τυπικό σφάλμα, όσον αφορά τη
συνολική παραγωγή σιτηρών σε ένα συγκεκριμένο κράτος
μέλος, να μην υπερβαίνει το 2 % της συνολικής παραγωγής ή
τους 50000 τόνους.

2. Εκτός των απαιτήσεων που προβλέπονται στην παρά
γραφο 1 σχετικά με την ολική παραγωγή σιτηρών, το
τυπικό σφάλμα για κάθε σιτηρό που αναφέρεται στο παράρ
τημα 1 του οποίου η παραγωγή στο κράτος μέλος υπερβαί
νει το κατώφλι που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος I
δεν 3α πρέπει να υπερβαίνει το 5 % της παραγωγής αυτής ή
τους 20 000 τόνους.
ΤΜΗΜΑ IV

Στοιχεία που πρέπει να παρέχονται σε περιφερειακό επίπεδο
Αρθρο 6

Τα ετήσια στοιχεία σχετικά με την καλλιεργούμενη επιφά
νεια, την απόδοση, την παραγωγή και το ποσοστό υγρασίας
πρέπει να ανακοινώνονται στην Eurostat σύμφωνα με τα
περιφερειακά επίπεδα που αναφέρονται στο παράρτημα III.
Το παράρτημα III μπορεί να τροποποιείται με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο U.
H ανακοίνωση αυτών των περιφερειακών στοιχείων πρέπει
να αφορά το σύνολο των σιτηρών, εκτός του ρυζιού, και το
μαλακό σιτάρι, το σκληρό σιτάρι, τη σίκαλη, το κριθάρι και
τους σπόρους αραβοσίτου.
Τα κράτη μέλη αναφέρουν τα περιφερειακά στοιχεία που

ΤΜΗΜΑ III

Μέθοδοι και προδιαγραφές
ΆρSρο 3
1 . Για κάθε σιτηρό που αναφέρεται στο παράρτημα I, του
οποίου η ετήσια παραγωγή στο κράτος μέλος υπερβαίνει
τους 50000 τόνους, τα στοιχεία που αφορούν τις καλλιερ
γούμενες εκτάσεις την απόδοση και την παραγωγή συλλέ
γονται με δειγματοληπτικές ή πλήρεις στατιστικές έρευνες.
2. Οι έρευνες διεξάγονται με δοκιμασμένες στατιστικές
μεθόδους οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιό
τητας, αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας που καθορίζο
νται στο παρόν τμήμα.
3. Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του παρόντος
τμήματος, είναι δυνατόν να θεσπιστούν μεταβατικές ρυθμί
σεις για ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σύμφωνα με το
άρθρο 8 παράγραφος 3.
ΆρSρο 4
1 . Στην περίπτωση δειγματοληπτικών ερευνών σχετικά με
τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τα σχετικά δείγματα πρέπει
να προσδιορίζονται ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά για το
95 % τουλάχιστον των εκτάσεων που χρησιμοποιούνται για
την καλλιέργεια σιτηρών.
Τα στοιχεία αυτά σχετικά με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις
πρέπει να συμπληρώνονται με μια εκτίμηση, η οποία γίνεται
με βάση τα στοιχεία από άλλες πηγές της υπολειπόμενης
έκτασης που καλλιεργείται με σιτηρά.
C) 'Οσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται για τον υπο
λογισμό του ποσοστού υγρασίας, βλέπε π.χ. παράρτημα II του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1908/84 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 178
της 5. 7. 1984, σ. 22), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κα
νονισμό ( ΕΟΚ.) αριθ. 2507/87 (ΕΕ αριS. L 235 της 20. 8. 1987, σ.
10). Γίνονται δεκτές και άλλες μέθοδοι υπολογισμού, κατά προ
σέγγιση.
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παρουσιάζουν ασυνήθιστα υψηλό τυπικό σφάλμα σε ποσο
στό επί τοις εκατό.
ΤΜΗΜΑ V

Προθεσμίες, ανταλλαγή εμπειριών, μεταβατικές διατάξεις
ΆρSρο 7

ν

1 . Το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο διεξάγεται η
συγκομιδή αποκαλείται στο εξής «έτος συγκομιδής».
2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Eurostat προσωρινά
εθνικά στοιχεία σχετικά με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις το
αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου του έτους συγκομιδής. Τα
οριστικά στοιχεία σχετικά με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις
πρέπει να ανακοινώνονται το αργότερο έως την 1η Απρι
λίου του έτους που έπεται του έτους συγκομιδής.

3. Οι πρώτες εκτιμήσεις των εθνικών στοιχείων σχετικά
με την απόδοση και την παραγωγή πρέπει να διαβιβάζονται
το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου του έτους συγκομιδής.
Τα προσωρινά στοιχεία σχετικά με την απόδοση και την
παραγωγή πρέπει να ανακοινώνονται το αργότερο έως την
1η Φεβρουαρίου και τα οριστικά στοιχεία το αργότερο έως
την 1η Οκτωβρίου του έτους που έπεται του έτους συγκο
μιδής.
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ΤΜΗΜΑ VI

Εάν τα στοιχεία σχετικά με την απόδοση και την παραγωγή
αναφέρονται σε αναθεωρημένα στοιχεία σχετικά με τις
καλλιεργούμενες εκτάσεις πρέπει να υποβάλλονται και τα
στοιχεία αυτά.

Χρηματοδοτικές διατάξεις

4. Τα περιφερειακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο
6 ανακοινώνονται ταυτόχρονα με τα οριστικά στοιχεία σε
εθνικό επίπεδο και πρέπει να συμφωνούν με αυτά.

ΑρSρο 10

ΆρSρο 8

1 . Μέσα σε προθεσμία δώδεκα μηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη υποβάλ
λουν στην Eurostat λεπτομερή μεθοδολογική έκθεση, στην
οποία περιγράφεται o τρόπος με τον οποίο καταρτίζονται
τα στοιχεία που αφορούν την καλλιεργούμενη έκταση, την
απόδοση και την παραγωγή στις χώρες τους και, ενδεχο
μένως, στις περιφέρειές τους, και αναφέρουν το βαθμό αντι
προσωπευτικότητας και αξιοπιστίας των στοιχείων αυτών.
H Eurostat, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, συντάσσει
περίληψη των εκθέσεων αυτών.

1 . Το ύψος των κοινοτικών δαπανών που θεωρείται ανα
γκαίο για την υλοποίηση της δράσης που θεσπίζεται από
τον παρόντα κανονισμό ανέρχεται σε 3 200 000 Ecu για την
περίοδο 1990-1993, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών
ενός ανθρωποέτους (επικουρικού υπαλλήλου, αποσπασμέ
νου εθνικού εμπειρογνώμονα κ.λπ.).
2. H αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθορίζει τις
διαθέσιμες πιστώσεις για κάθε λογιστική περίοδο.

ΤΜΗΜΑ VII

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν, εντός τριών μηνών, την
Eurostat για οποιαδήποτε τροποπόίηση των στοιχείων που
υποβάλλουν σύμφωνα με την παράγραφο 1 .

Τελικές διατάξεις

3. Στην περίπτωση που από ορισμένες μεθοδολογικές
εκθέσεις προκύπτει ότι ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να
ανταποκριθεί αμέσως στις απαιτήσεις του παρόντος κανονι
σμού και εφόσον απαιτούνται τεχνικές και μεθοδολογικές
τροποποιήσεις των ερευνών, η Eurostat, σε συνεργασία με
αυτό το κράτος μέλος μπορεί να καθορίζει μεταβατική
περίοδο, διετούς το πολύ διάρκειας για την εφαρμογή ενός
ερευνητικού προγράμματος σύμφωνα με τον παρόντα κανο
νισμό.

ΑρSρο //

4. Οι μεθοδολογικές εκθέσεις οι μεταβατικές διατάξεις η
ύπαρξη και η αξιοπιστία των στοιχείων καθώς και κάθε
ανακύπτον θέμα σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού θα συζητούνται δύο φορές το χρόνο στα πλαί
σια της αρμόδιας ομάδας εργασίας της μόνιμης επιτροπής
γεωργικής στατιστικής.

ΑρSρο 9

1 . Το αργότερο μέχρι το τέλος του 1992, η Eurostat θα
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο :
— έκθεση σχετικά με την πείρα που αποκτήθηκε από τις
έρευνες και τις εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται στα
πλαίσια του παρόντος κανονισμού,

— εφόσον κρίνεται αναγκαίο, προτάσεις για τη βελτίωση
και την εναρμόνιση των ρυθμίσεων που ισχύουν στα
κράτη μέλη,
— εφόσον κρίνεται αναγκαίο, προτάσεις για τη διεξαγωγή
συμπληρωματικής κοινοτικής έρευνας ad hoc με εναρμο
νισμένες μεθόδους και χαρακτηριστικά.
2. Το Συμβούλιο αποφασίζει για τις προτάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σύμφωνα με τη διαδικασία
ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2
της συνθήκης.

1 . Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά στη διαδικασία
του παρόντος άρθρου, η μόνιμη επιτροπή γεωργικής στατι
στικής στο εξής καλούμενη «επιτροπή», συγκαλείται από
τον πρόεδρό της είτε με δική του πρωτοβουλία είτε ύστερα
από αίτηση αντιπροσώπου κράτους μέλους

2.

O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην

επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. H
επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό μέσα
σε προθεσμία που καθαρίζει o πρόεδρος σε συνάρτηση με
τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Αποφασίζει με πλει
οψηφία πενήντα τεσσάρων ψήφων · οι ψήφοι των κρατών
μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το άρθρο 148 παράγραφος
2 της συνθήκης. O πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφο
φορία.
3. α) H Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα όταν
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ·
β) όταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη
γνώμη της Επιτροπής ή ελλείψει γνώμης η Επιτροπή
υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο
πρόταση για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το
Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
Αν το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει εντός τριών
μηνών αφότου του υποβλήθηκε η πρόταση, η
Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα.

ΑρSρο 12

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

Αριθ. L 88/4

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

Λουξεμβούργο, 26 Μαρτίου 1990.
Για τα Συμβούλιο
O Πρόεδρος
M. Ο'ΚΕΝΝΕDΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΙΤΗΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ΣΙΤΗΡΑ {εκτός από ρύζι)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1 .
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Μαλακό σιτάρι (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.)
Σκληρό σιτάρι (Triticum durum Desf.)
Σίκαλη (Secale cereale L.)
Κριθάρι (Hordeum vulgare L.)
Βρώμη (Avena sativa L.)
Σπόροι αραβοσίτου (Zea Mays L.)
Σιτηρά μη προσδιοριζόμενα κατ' άλλο τρόπο
Σμιγός
Σόργο (Sorghum bicolor (L) Moench x Sorghum Sudanense (Piper) Stapf.)
Τριτικάλε (X Triticosecale Wittm.)
Κεχρί (Panicum miliaceum)
Φαγόπυρο (Fagopyrum esculentum)
Φαλαρίς (Phalaris canariensis L.)
Μείγματα θερινών σιτηρών
Corn-cob-mix (Zea Mays L.)

8.

ΡΥΖΙ

8.1 .

Ρυζι με στρογγυλούς κόκκους (Oryza sativa L.)
Ρύζι με κόκκους μεσαίου μεγέθους (Oryza sativa L.)
Ρύζι με μακρούς κόκκους (Oryza sativa L.)

8 . 2.

8.3 .

3. 4. 90

3 . 4. 90
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ U

ΟΜΑΔΕΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

(Πίνακας των προς υποβολή στοιχείων)

Χωρα:

,

Ετος συγκομιδής: ,
ΕΚΤΑΣΗ

Καλλιεργούμενη
έκταση
1 000 ha

Ημερομηνία
έρευνας

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Απόδοση

Συγκομισθείσα
παραγωγή

]

100 kg/ha

1 000 τόνοι

J

ΣΥΝΟΛΟ ΣΙΤΗΡΩΝ

(εκτός από ρύζι)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μαλακό σιτάρι
Σκληρό σιτάρι
Σίκαλη
Κριθάρι
Βρώμη
Σπόροι αραβοσίτου
Σιτηρά μη προσδιοριζόμενα κατ'
άλλο τρόπο

8.

ΡΥΖΙ

\
|

8.1 . Ρύζι με στρογγυλούς κόκκους
8.2. Ρύζι με κόκκους μεσαίου μεγέθους
8.3. Ρύζι με μακρούς κόκκους .

Μέσο ποσοστό

Ημερομηνία
έρευνας

υγρασίας
L

%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6

Κράτη μέλη

Belgique —België
Danmark

Περιφερειακή ανάλυση

Provinces/Provincies
—

BR Deutschland

Bundesländer

Ελλάδα

Υπηρεσίες περιφερειακής ανάπτυξης (')

España

Comunidades autónomas

France
Ireland
Italia

Luxembourg
Nederland

Régions de programme
—

Regioni (2)
—

Provincies

Portugal

NUTS II (')

United Kingdom

Standard regions

ΝUΤS - Ονοματολογία στατιστικών εδαφικών μονάδων.

C ) Τα περιφερειακά στοιχεία υποβάλλονται το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού.
(J) Μέσα σε περίοδο δύο ετών μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι ιταλικές περιφέρειες μπορούν να ανακατατα·
χ9ούν σύμφωνα με τη ΝUΤS I.

3 . 4. 90

3 . 4. 90
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 838/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Απριλίου 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. 754/90 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 προηγούμενη περίπτωση, και του προανα
φερθέντος συντελεστή ·

ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 30 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 η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 754/90 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 3 Απριλίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 2 Απριλίου 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 .
83 της 30. 3 . 1990, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 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
071290 19

1001 1010
1001 10 90
1001 90 91

1001 90 99
1002 00 00

1003 00 10

1003 0090
1004 00 10
1004 00 90
1005 10 90
1005 90 00

100700 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00

38,43
38,43
47,93
47,93
39,41
39,41
64,09
55,34
55,34
46,74
46,74
38,43
38,43
55,34
5534

132,81 (2) (3)
132,81 (2) (3)
188,02 (1) (5)
188,02 (1) (5)

5534
5534

96,29 0
0,00 (5)
0

1008 9010

0

100890 90

5534
69,49
104,04
89,07
73,63

1101 00 00
110210 00
110311 10

11031190

Τρίτες χώρες

137,56
137,56

133300
119,51

119,51
124,70
124,70

132,81 00
132,81 00
140,88 0
30,99

0,00
206,90
200,94
307.02
222.03

(') 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.
(J) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, 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, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(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).
(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. 839/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Απριλίου 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·

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 30 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

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.

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

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

— για τα νομίσματα τα οποία 'διατηρούν μεταξύ τους

Άρθρο 2

σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντε

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 3 Απριλίου
1990.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 2 Απριλίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
Ο
(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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 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

4

5

6

7

070990 60

0

0

0

0

071290 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 1090

0

0

0

0

1001 90 91

0

1,64

1,64

8,98

1001 90 99

0

1 ,-64

1,64

8,98

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

5,81

5,87

5,81

1003 00 90

0

5,81

5,87

5,81

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 1 000

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

2,30

2,30

12,57

B. Βύνη
(Ecu/τόνο )

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

4

5

6

7

g

1107 1011

0

2,92

2,92

15,98

15,98

11071019

0

2,18

2,18

11,94

11,94

1107 10 91

0

10,34

10,45

10,34

1107 10 99

0

7,73

7,81

7,73

10,34
7,73

11072000

0

9,01

9,10

9,01

9,01

Κωδικός ΣΟ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 840/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Απριλίου 1990

περί χορηγήσεως διαφόρων παρτίδων εξευγενισμένου κραμβελαίου 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 οσον 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 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 3α 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 επισιτιστι
κής βοήθειας και καθορίζει τα γενικά κριτήρια σχετικά με
τη μεταφορά της επισιτιστικής βοήθειας μετά το στάδιο
fob ·

'Αρθρο 1

Πραγματοποιείται, βάσει της κοινοτικής επισιτιστικής
βοήθειας, συγκέντρωση εξευγενισμένου κραμβελαίου στην
Κοινότητα, προκειμένου να το προμηθευτούν οι δικαιούχοι
που αναφέρονται στο παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 και τους όρους που
παρατίθενται στα παραρτήματά του. H ανάθεση της προμή
θειας των εν λόγω προϊόντων πραγματοποιείται με διαγω
νισμό.

ότι, μετά από πολλές αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση
επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σε ορισμένες
χώρες και δικαιούχους οργανισμούς 3 200 τόνους εξευγενι
σμένου κραμβελαίου·
ότι οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονι

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, 2 Απριλίου 1990.
/ :a την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

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

(<) ΕΕ αριθ. L 204 της 25. 7. 1987, α 1 .
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1 . Δράση αριθ. ('): 904/89

2. Πρόγραμμα: 1989
3. Δικαιούχος : Μπανγκλαντές

4. Εκπρόσωπος του δικαιούχου ( 2): The Secretary, Ministry of Food, Bangladesh Secretariat, Dhaka, Bangladesh
5. Τόπος ή χώρα προορισμού : Μπανγκλαντές
6. Προϊόν που Φα συγκεντρωθεί: εξευγενισμένο κραμβέλαιο

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) : βλέπε κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ αριθ. C 216
της 14. 8. 1987, α 3 (III.A. 1 )

8. Συνολική ποσότητα: 2 200 τόνοι καθαρά

9. Αριθμός παρτίδων : μία
10. Συσκευασία και σήμανση : βλέπε κατάλογο που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 (ΙΙΙ.Β):
— Σε νέα μεταλλικά βαρέλια καθαρού βάρους 190 έως 200 kg ή 1 με πώματα, επικαλυμμένα εσωτερικά με
βερνίκι επαφής με τρόφιμα ή έχοντα υποστεί κατεργασία που παρέχει αντίστοιχες εγγυήσεις τελείως
γεμάτα και ερμητικά κλειστά υπό ατμόσφαιρα αζώτου. H αντοχή του βαρελιού στις κρούσεις πρέπει να
είναι αρκετή ώστε να αντέξει σε μακρινή θαλάσσια μεταφορά. Τα μεταλλικά βαρέλια, εκ της φύσεώς τους
δεν πρέπει να είναι επιβλαβή για την υγεία του ανθρώπου και να προκαλούν αλλοίωση του χρώματος, της
γεύσεως ή της οσμής του περιεχομένου. Το κλείσιμο των βαρελιών πρέπει να είναι απολύτως στεγανό.
— τα βαρέλια πρέπει να φέρουν το ακόλουθο κείμενο :
«ACTION αριθ. 904/89 / COLZA OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY»
11 . Τρόπος συγκέντρωσης τον προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιμάνι εκφόρτωσης — εκφορτωμένο
13. Λιμάνι φόρτωσης : —

14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος: —

1 S. Λιμάνι εκφόρτωσης: Chittagons
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: 29. 5 — 29. 6. 1990
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 13. 7. 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. Οι προσφορές
ισχύουν μέχρι τις 18. 4. 1990, ώρα 24.00

21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 24. 4. 1990, ώρα 12.00. Οι προσφορές
ισχύουν μέχρι τις 25. 4. 1990, ώρα 24.00
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 5. 6 — 6. 7. 1990
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 20. 7. 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 των προσφορών (5): Bureau de l'aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (τέλεξ AGREC 22037 B ή 25670 B)
25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή : —

3. 4. 90

3 . 4. 90
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1 . Δράση αριθ.('): 133/90
2. Πρόγραμμα: 1989

3. Δικαιούχος: Euronaid, Postbus 77, NL-2340 ΑΒ Oegstgeest
4. Εκπρόσωπος του δικαιούχου (2) : βλέπε ΕΕ αριθ. C 103 της 16. 4. 1987
5. Τόπος ή χώρα προορισμού : Αιθιοπία
6. Προϊόν που Φα συγκεντρωθεί : εξευγενισμένο κραμβέλαιο

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα το» εμπορεύματος (3) (6) (7): βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 (III.A.1 )
8. Συνολική ποσότητα: 1 000 τόνοι, καθαρά
9. Αριθμός παρτίδων: μία

10. Συσκευασία και σήμανση (5)( I0)(M): βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 (1II.B):
— μεταλλικά δοχεία 5 1 ή 5 kg
— τα δοχεία πρέπει να συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια (τέσσερα δοχεία ανά χαρτοκιβώτιο)
— τα δοχεία και τα χαρτοκιβώτια πρέπει να φέρουν το ακόλουθο κείμενο:
«ACTION Nol 33/90 / VEGETABLE OIL / ETHIOPIA / LWF / 95101 / GIFT OF THE EUROPEAN ECONO
MIC COMMUNITY / FOR FREE DISTRIBUTION»

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
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: 25. 5 — 22. 6. 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. Οι προσφορές
ισχύουν μέχρι τις 18. 4. 1990, ώρα 24.00

21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :

α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 24. 4. 1990, ώρα 12.00. Οι προσφορές
ισχύουν μέχρι τις 25. 4. 1990, ώρα 24.00

β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 1 — 29. 6. 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 (*) : 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 / 25670 B)

25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή : —
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Σημειώσεις:

C) O αριθμός της δράσης πρέπει να υπενθυμίζεται σε κάθε αλληλογραφία.

(2) Αντιπρόσωπος της Επιτροπής με τον οποίο έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής: βλέπε κατάλογο που δημοσι
εύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτωναριθ. C 227 της 7ης Σεπτεμβρίου 1985, σ. 4.
(3) 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.
(4) Αντιπρόσωπος της Επιτροπής με τον οποίο έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής:

Mr. J. Fessaguet, Head of the EEC Delegation, Dhaka Office House CES (E) 19, Road 128, Gulshan, Dhaka 12, Bangla
desh, τέλεξ: 642501 CECO-BJ.
(5) O προμηθευτής πρέπει να αποστείλει αντίγραφο του πρωτοτύπου του λογαριασμού εις: MM. De Keyzer & Schutz
BV, Postbus 1438, Blaak 16, NL-3000 BK-Rotterdam.

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

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

C) 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 του παρόντος παραρτήματος,
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 :
ι
— 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 10 97, 235 01 30, 236 20 05.

(') H διάταξη του άρθρου 7 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 δεν εφαρμόζεται για
την υποβολή των προσφορών.

(10) Χαρτοκιβώτια που θα παραδοθούν σε τυποποιημένες παλέτες, με πλαστικό περίβλημα.

(") Επιπλέον, η συσκευασία πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με το βουτυρέλαιο που καθορίζονται στην
ΕΕ αριθ. C 216/87 (I.3.3).

3. 4. 90
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 841/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Απριλίου 1990
περί διαφόρων παραδόσεων σιτηρών 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
22άς Δεκεμβρίου 1986 όσον αφορά την πολιτική και τη
διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1750/89 (J),
και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ),

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,

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 33 280 τόνους σιτηρών ·

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

'Αρθρο 1

Πραγματοποιείται^ με βάση την κοινοτική επισιτιστική
βοήθεια, συγκέντρωση σιτηρών στην Κοινότητα, προκειμέ
νου να τα προμηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται
στο παράρτημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 και με τους όρους που αναφέρονται
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, 2 Απριλίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1986, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 172 της 21 . 6. 1989, α 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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Αριθ. L 88/ 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΠΑΡΤΙΔΕΣ A καν B

1 . Δράσεις αριθ.('): 134/90 (παρτίδα A), 35/90 και 144/90 (παρτίδα B)
2. Πρόγραμμα : 1989

3. Δικαιούχος: Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, PO box 77, NL-2340 AB Oegstgeest
4. Εκπρόσωπος του δικαιοúχου (2): βλέπε ΕΕ αριθ. C 103 της 16. 4. 1987

5. Τόπος ή χώρα προορισμού : Αιθιοπία

t

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : μαλακός σίτος

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (}) : βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, a 3 (II.A.1 )
8. Συνολική ποσότητα : 24600 τόνοι
9. Αριθμός παρτίδων : δύο (παρτίδα A : 15 000 τόνοι · παρτίδα B : 9 600 τόνοι)

10. Συσκευασία και σήμανση (4)(8) : βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 [ΙΙ.Β.Ι.γ)]
Επιγραφή στους σάκκους με γράμματα ύψους 5 cm τουλάχιστον :
βλέπε παράρτημα 11
11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
12. Στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης — φορτίο επιμελώς στοιβαγμένο
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: 1 — 25. 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 :
a) 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 : 10 — 31 . 5. 1990
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : —

22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 5 Ecu ανά τόνο
23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu
24. Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών (5): Bureau de laide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (τέλεξ AGREC 22037 B ή 25670 B)

25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή (6): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 27. 3. 1990,
όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 482/90 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 51 της 27. 2. 1990, σ. 31 )

3 . 4. 90

3. 4. 90

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΤΙΔΑ Γ

1 . Δράση αριθ.('): 109/90
2. Πρόγραμμα : 1989

3. Δικαιούχος: Lesotho Flour Mills, Private Bag A 62, Maseru 100, Lesotho (τηλ. 23498, τέλεξ 329 BB)

4. Εκπρόσωπος το» δικαιούχοι) (10): Manager, Food Managment Unit, PO Box 527, Maseru, Lesotho (τηλ. 32 39 58)
5. Τόκος ή χώρα προορισμού : Λεσόθο
6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : μαλακός σίτος

7. Χαρακτηριστικό και ποιότητα τον εμπορεύματος (3): βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 (I1.A.1 )
8. Συνολική ποσότητα : 7 000 τόνοι
9. Αριθμός παρτίδων : μία

10. Συσκευασία: χύμα

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά
12. Στάδιο παράδοσης: παράδοση στον τόπο προορισμού
13. Λιμάνι φόρτωσης : —

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

16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης: Lesotho Flour Mills, Private Bag A 62,
Maseru 100 (τηλ. 234 98, τέλεξ 329 BB)

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 : 15. 6 — 15. 7. 1990
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 1 — 31 . 8. 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
6) 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. 6 — 15. 7. 1990
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 1 — 31 . 8. 1990
22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 5 Ecu ανά τόνο

23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu
24. Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών (5): 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)

25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή (*): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 27. 3. 1990,
όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 482/90 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 51 της 27. 2. 1990, σ. 31 )
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ΠΑΡΤΙΔΑ Δ

1 . Δράση αριθ.('): 907/89

2. Πρόγραμμα : 1989
3. Δικαιούχος : World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma, (τέλεξ 626675 WFP I)
4. Εκπρόσωπος του δικαιοúχου (2). βλέπε ΕΕ αριθ. C 103 της 16. 4. 1987
5. Τόκος ή χώρα προορισμού : Αιθιοπία

6. Προϊόν που Φα συγκεντρωθεί : μαλακός σίτος
7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3): βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 (II.A. 1 )
8. Συνολική ποσότητα : 81S τόνοι

9. Αριθμός παρτίδων: μία
10. Συσκευασία και σήμανση (4) : βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, α 3 [Π. B. 1 .γ)]
Επιγραφή στους σάκους με γράμματα ύψους 5 cm τουλάχιστον :
«ACTION No 907/89 / ETHIOPIA 0346001 / WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY /
ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / ASSAB»

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά
12. Στάδιο παράδοσης: παράδοση στό λιμάνι φόρτωσης

13. Αιμάνι φόρτωσης: —
14. Αιμάνι 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 δεύτερον 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: 5 Ecu ανά τόνο

23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu
24. Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών (s): Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (τέλεξ AGREC 22037 B ή 25670 B)

25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή (6): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 27. 3. 1990,
όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 482/90 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 51 της 27. 2. 1990, σ. 31 )
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ΠΑΡΤΙΔΑ E

1 . Δράσεις αριθ. ('): 54/90 έως 56/90
2. Πρόγραμμα: 1989

3. Δικαιούχος : Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, PO box 77, NL-2340 AB Oegstgeest
4. Εκπρόσωπος τον δικαιούχου (2) : βλέπε ΕΕ αριθ. C 103 της 16. 4. 1987

5. Τόκος ή χώρα προορισμού : βλέπε παράρτημα II

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : νιφάδες βρώμης
7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) : βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 (II.A.9)
8. Συνολική ποσότητα: 444 τόνοι (765 τόνοι σιτηρών)
9. Αριθμός παρτίδων: μία

10. Συσκευασία και σήμανση (4) (7) (8): βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 (I1.B.3).
Επιγραφή στους σάκκους με γράμματα ύψους 5 cm τουλάχιστον:
βλέπε παράρτημα H

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
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. 5 — 15. 6. 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: 1 — 30. 6. 1990
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —

22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 5 Ecu ανά τόνο

23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu
24. Διεύθυνση για την αποστολή προσφορών (3) : Bureau de laide 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 (*) : επιστροφή που εφαρμόζεται στις 27. 3. 1990,
όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ.) αριθ. 482/90 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 5 1 της 27. 2. 1990, σ. 31)

Αριθ. L 88/20

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΤΙΔΑ Z

1 . Δράση αριθ.('): 944/89
2. Πρόγραμμα : 1989

3. Δικαιούχος : Τζιμπουτί

4. Εκπρόσωπος του δικαιούχου (ι0): Ministère de la Santé Publique, boîte postale 1974, Djibouti, τηλ. Secrétariat Mini
stre 253/35 14 91 · Conseiller Technique 253/35 08 43, τέλεξ (via Préesidence de la République) 5871
5. Τόπος ή χωρά προορισμού : Τζιμπουτί
6. Προϊόν που Φα συγκεντρωθεί : ζυμαρικά

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) :
— Υγρασία : 12,5 % κατ' ανώτατο όριο
— Περιεκτικότητα σε % ξηράς ουσίας:
— τέφρα: 0,70 ελάχιστο — 0,90 μέγιστο
— κυτταρίνη : 0,20 ελάχιστο — 0,45 μέγιστο
— αζωτούχες ύλες (άζωτο X 5,70): 10,50 ελάχιστο
— Βαθμός οξύτητας: 4
O βαθμός οξύτητας εκφράζεται με τον αριθμό cm3 του κανονικού αλκαλικού διαλύματος που είναι αναγκαίο
για την εξουδετέρωση 100 g. ξηράς ουσίας
8. Συνολική ποσότητα : 50 τόνοι ( 100 τόνοι σιτηρών)

9. Αριθμός παρτίδων : 1
10. Συσκευασία και σήμανση(M):

«ACTION No 944/89 / PATES ALIMENTAIRES / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EURO
PÉENNE»

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: κοινοτική αγορά

12. Στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιμάνι εκφόρτωσης — εκφορτωμένο
13. Λιμάνι φόρτωσης: —
14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος: —
15. Λιμάνι εκφόρτωσης : Τζιμπουτί
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: 15. 5 — 15. 6. 1990
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : 15. 7. 1990

19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας (4) : 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: 30. 4. 1990, ώρα 12.00
6) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 1 — 30. 6. 1990
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: 31 . 7. 1990
22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 5 Ecu ανά τόνο

23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης: 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu
24. Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών (5): Bureau de 1 aide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Loi 120, bureau 7/58, rue de la Lai 200, B-1 049 Bruxelles (τέλεξ AGREC 22037 B ή 25670 B)
25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή (^) : επιστροφή που εφαρμόζεται στις 30. 3. 1990,
όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ.) αριθ. 520/90 (ΕΕ αριθ. L 53 της 1 . 3. 1990, σ. 73)
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Σημειώσεις:

C) 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.
(3) 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 σχετικά με τη
ραδιενεργό ακτινοβολία.
Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137.

O υπερθεματιστής διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση, τα ακόλουθα
έγγραφα :
— πιστοποιητικό προελεύσεως,
— φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό.

(4) 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.

(5) 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 του παρόντος παραρτήματος,
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 του παρόντος παραρτήματος,
— είτε μέσω τηλεαντιγραφικής συσκευής σε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς στις Βρυξέλλες: 235 01 32,
236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.

(4) 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.

(7) H φόρτωση πρέπει να γίνεται σε containers 20 ποδών (54/90 και 56/90 : εμπορευματοκιβώτια 40 ποδών), με
όρους FCL/LCL. O προμηθευτής αναλαμβάνει τη δαπάνη στοιβάξεως των containers στο λιμάνι φορτώσεως. O
δικαιούχος αναλαμβάνει τις δαπάνες μεταγενέστερων φορτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναλή
ψεως των containers από το σταθμό των containers. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος
2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87.

O υπερθεματιστής υποβάλλει στον παραλαμβάνοντα πλήρη κατάλογο του περιεχομένου κάθε εμπορευματοκι
βωτίου, διευκρινίζοντας τον αριθμό σάκων που αντιστοιχούν σε κάθε παρτίδα φόρτωσης όπως καθορίζεται
στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

O υπερθεματιστής οφείλει να σφραγίζει κάθε εμπορευματοκιβώτιο με αριθμημένο σύστημα σφράγισης του
οποίου o αριθμός πρέπει να δίδεται στο δικαιούχο αποστολέα.

C) O προμηθευτής πρέπει να αποστείλει αντίγραφο του πρωτοτύπου του λογαριασμού εις: MM. De Keyzer & Schutz
Βν, Postbus 1438, Blaak 16, NL-3000 Bk Rotterdam.

(9) Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφο 3 στοιχείο στ) και το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 η τιμή προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα έξοδα φόρτωσης και στοιβάγματος. Οι
εργασίες φόρτωσης και στοιβάγματος γίνονται με ευθύνη του υπερθεματιστού.
( ,0) Αντιπρόσωπος της Επιτροπής με τον οποίο έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής:
— Παρτίδα Γ : ΜΑ Kratz, ΡΟ Box ΜS 518, Maseru 100, Lesotho (τηλ. 31 37 26, τέλεξ DΕLΕGΕUR 4351 LΟ).
— Παρτίδα Z: M. Perez Portas, PO Box 2477, Djibouti, τέλεξ 5894 DJ, τελεφάξ 253-350036.

(") — Σε πακέτα του 1 kg από ισοτακτικό προπυλένιο^ σε χαρτόνι η σελοφάν στα οποία αναφέρεται η ημερομη
νία παρασκευής η ημερομηνία κατανάλωσης ή η ελάχιστη διάρκεια διατήρησης του προϊόντος.
— Τα προϊόντα συσκευάζονται σε κιβώτια των 25 πακέτων από ανθεκτικό υλικό κατάλληλο για θαλάσσια
μεταφορά· τα κιβώτια αυτά είναι προσδεδεμένα στις παλέτες με τη βοήθεια μιας ανθεκτικής ταινίας
νάυλον που τα περιβάλλει.
— Τα πακέτα με γράμματα ενός εκατοστού τουλάχιστον και τα κιβώτια με γράμματα τριών εκατοστών
τουλάχιστον φέρουν τη σήμανση που αναφέρεται στο σημείο 10.
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BIJLAGE II — ANEXO II
Designación

Cantidad total del lote

del lote

(en toneladas)
Totalmængde
(tons)
Gesamtmenge

Parti

Bezeichnung
der Partie

Χαρακτηρισμός
της παρτίδας
Lot

Désignation
du lot

Designazione
della partita

Aanduiding
van de partij
Designação

der Partie

(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα
της παρτίδας
(σε τόνους)
Total quantity
(in tonnes)
Quantité totale du lot

(en tonnes)
Quantità totale

della partita
(in tonnellate)
Totale hoeveelheid

van de partij
(in ton)
Quantidade total

do lote

(em toneladas)

A

1 S 000

Cantidades parciales
(en toneladas)
Delmængde
(tons)

Beneficiario

País destinatario

Inscripción en el embalaje

Modtager

Modtagerland

Emballagens påtegning

Teilmengen
(in Tonnen)

Empfänger

Bestimmungsland

Aufschrift auf der Verpackung

Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)

Δικαιούχος

Χώρα
προορισμού

Ένδειξη επί της συσκευασίας

Partial quantities
(in tonnes)
Quantités partielles
(en tonnes)

Quantitativi parziali
(in tonnellate)
Deelhoeveelheden

(in ton)

Quantidades parciais

(em toneladas)

Beneficiary

Recipient country

Markings on the packaging

Bénéficiaire

Pays destinataire

Inscription sur l'emballage

Beneficiario

Paese destinatario

Iscrizione sull'imballaggio

Begunstigde

Bestemmingsland

Aanduiding op de verpakking

Beneficiário

País destinatario

Inscrição na embalagem

Euronaid

Ethiopia

Action No 134/90 / Wheat / LWF / 95102 / Gift of the

European Economic Community / For free distribution
B

9 600

6 500

Euronaid

Ethiopia

Action No 35/90 / Wheat / Concern / 95400 / Assab /

Gift of the Eurpean Economic Community / For free
distribution

3100

Euronaid

Ethiopia

Action No 144/90 / Wheat / WVB / 905301 / Assab /

Gift of the European Economic Community / For free
distribution

B

444

288

12

Caritas N

Colombia

Acción n° 54/90 / Copos de avena / Caritas neerlandica
/ 90336 / Bogotá vía Santa Marta / Donación de la
Comunidad Económica Europea / Destinado a la
distribución gratuita

CAM

Brasil

Acção n? 55/90 / Flocos de aveia / CAM / 92049 /

Recife / Donativo da Comunidade Económica Europeia
/ Destinado a distribuição gratuita
144

Caritas N

Haïti

Action n0 56/90 / Flocons d'avoine / Caritas
Neerlandica / 90334 / Port-au-Prince / Don de la

Communauté économique
distribution gratuite

européenne

/

Pour
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 842/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 1990

περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για κοστούμια και σύνολα, προϊ
όντα της κατηγορίας 16 (αύξων αριθμός 40.0160), και κοστούμια-ταγιέρ και σύνολα, προϊόντα
της κατηγορίας 74 (αύξων αριθμός 40.0740), καταγωγής Ταϊλάνδης, δικαιούχοι) των προβλε
πόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3897/89 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισαγωγή των
προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω οροφές θα
καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο·

Έχοντας υπόψη :

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3897/89 του Συμβουλίου της
18ης Δεκεμβρίου 1989 για την εφαρμογή των γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1990 όσον αφορά
ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγωγής
αναπτυσσόμενων χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 12,

ότι για κοστούμια και σύνολα, προϊόντα της κατηγορίας 16
(αύξων αριθμός 40.0160), και κοστούμια-ταγιέρ και σύνολα,
προϊόντα της κατηγορίας 74 (αύξων αριθμός 40.0740), κατα
γωγής Ταϊλάνδης o οροφή διαμορφώνεται σε ύψος 94000
και 64 000 τεμαχίων αντίστοιχα / ότι, στις 19 Μαρτίου 1990,
οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Ταϊλάνδης
στην Κοινότητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμή
σεων, έχουν καλύψει διά καταλογισμού το επίπεδο της εν
λόγω οροφής ·

Εκτιμώντας:

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3897/
89, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, σε κάθε κατηγορία προϊόντων που
αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο ατομικών
οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζονται στη
στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του παραρτή
ματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις χώρες ή
εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5 των εν
λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1 του εν
λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών δύναται
Αύξων
αριθμός
40.0160

Κατηγορία

(μονάδες)
16

( 1 000
τεμάχια)

40.0740

74

( 1 000
τεμάχια)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

'Αρθρο 1

Από τις 6 Απριλίου 1990, η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3897/89,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Ταϊλάνδης:

Κωδικός ΣΟ
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203

Περιγραφή εμπορευμάτων

11 00
12 00
19 10
1930
21 00
22 90
23 90
29 19

Κοστούμια και σύνολα, εκτός από τα πλεκτά, για
άντρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές
ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι

61041100
6104 1200
6104 13 00
ex 6104 19 00

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

•

610421 00
610422 00
610423 00
ex 61042900

Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
C ) ΕΕ αριθ. L 383 της 30. 12. 1989, σ. 45.

Αριθ. L 88/24

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

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

Βρυξέλλες 30 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 843/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Μαρτίου 1990

περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για φορέματα, προϊόντα της
κατηγορίας 26 (αύξων αριθμός 40.0260), και κοστούμια-ταγιέρ και σύνολα, προϊόντα της
κατηγορίας 29 (αύξων αριθμός 40.0290), καταγωγής Πακιστάν, δικαιούχου των προβλεπόμε
νων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3897/89 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισαγωγή των
προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω οροφές 8α

Έχοντας υπόψη :

καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο -

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ότι για φορέματα, προϊόντα της κατηγορίας 26 (αύξων αριθ
μός 40.0260), και κοστούμια-ταγιέρ και σύνολα, προϊόντα
της κατηγορίας 29 (αύξων αριθμός 40.0290), καταγωγής
Πακιστάν, o οροφή διαμορφώνεται σε ύψος 376000 και

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3897/89 του Συμβουλίου της
18ης Δεκεμβρίου 1989 για την εφαρμογή των γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1990 όσον αφορά
ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγωγής
αναπτυσσόμενων χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 12,

1 18 000 τεμαχίων αντίστοιχα · ότι, στις 19 Μαρτίου 1990, οι
εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Πακιστάν
στην Κοινότητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμή
σεων, έχουν καλύψει διά καταλογισμού το επίπεδο της εν
λόγω οροφής·

ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
Εκτιμώντας :

για τα εν λόγω προϊόντα έναντι του Πακιστάν,

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3897/
89, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, σε κάθε κατηγορία προϊόντων που
αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο ατομικών
οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζονται στη
στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του παραρτή
ματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις χώρες ή
εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5 των εν
λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1 του εν
λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών δύναται
Αύξων
αριθμός
40.0260

Κατηγορία

(μονάδες)
26

(1 000 ;

τεμάχια)

40.0290

29

( 1 000
τεμάχια)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Από τις 6 Απριλίου 1990, η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3897/89,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Πακιστάν :

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

6104 41 00
6204 42 00
620443 10
6204 44 00
6204 41 00
6204 42 00
620443 00
6204 44 00

Φορέματα για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί,
βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6204 11 00
6204 12 00
6204 13 00
6204 19 10
6204 21 00
620422 90
620423 90
6204 29 19

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

'Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ί ) ΕΕ αριθ. L 383 της 30. 12. 1989, σ. 45.

Αριθ. L 88/26

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

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

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

3. 4. 90

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3 . 4. 90

Αριθ. L 88/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 844/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Μαρτίου 1990
περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για κοστούμια-ταγιέρ και σύνολα
πλεκτά για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύ
ματα του σκι, προϊόντα της κατηγορίας 74 (αύξων αριθμός 40.0740), και ενδύματα, εκτός από
πλεκτά, προϊόντα της κατηγορίας 78 (αύξων αριθμός 40.0780), καταγωγής Ινδίας, δικαιούχου
των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ1. 3897/89 του Συμβουλίου δασμολογικών
προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3897/89 του Συμβουλίου της
1 8ης Δεκεμβρίου 1989 για την εφαρμογή των γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1990 όσον αφορά
ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγωγής
αναπτυσσόμενων χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιμώντας :
ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3897/
89, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, σε κάθε κατηγορία προϊόντων που
αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο ατομικών
οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζονται στη
στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του παραρτή
ματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις χώρες ή
εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5 των εν
λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1 του εν
λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών δύναται
να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισαγωγή των
προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω οροφές θα
καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο·
Αύξων
αριθμός
40.0740

Κατηγορία

(μονάδες)
74

( 1 000
τεμάχια)

40.0780

78

(τόνοι)

(') ΕΕ αριθ. L 383 της 30. 12. 1989, σ. 45.

Κωδικός ΣΟ
61041100
6104 1200
6104 13 00
ex 6104 19 00
6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00
ex 61042900

6203 41 30
6203 42 59
6203 43 39
620349 39
620461 80
6204 6190
620462 59
6204 6290
62046339
620463 90
62046939
6204 69 50

ότι για κοστούμια-ταγιέρ και σύνολα πλεκτά για γυναίκες ή
κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ίνες με εξαί
ρεση τα ενδύματα του σκι, προϊόντα της κατηγορίας 74
(αύξων αριθμός 40.0740), και ενδύματα, εκτός από πλεκτά,
προϊόντα της κατηγορίας 78 (αύξων αριθμός 40.0780), κατα
γωγής Ινδίας, o οροφή διαμορφώνεται σε ύψος 64 000 τεμα
χίων και 151 τόνων αντίστοιχα · ότι, στις 19 Μαρτίου 1990,
οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Ινδίας
στην Κοινότητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμή
σεων, έχουν καλύψει διά καταλογισμού το επίπεδο της εν
λόγω οροφής·
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Ινδίας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Από τις 6 Απριλίου 1990, η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3897/89,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Ινδίας:

Περιγραφή εμπορευμάτων

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

Ενδύματα, εκτός από πλεκτά, με εξαίρεση τα ενδύ
ματα των κατηγοριών 6,7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21 , 26,
27, 29, 68, 72, 76, και 77

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 88/28
Αύξων
αριθμός

Κατηγορία
(μονάδες)

40.0780

Περιγραφή εμπορευμάτων

6210 40 00
6210 5000

(συνέχεια)

\
l

Κωδικός ΣΟ

II
I
II
I

62113100
6211 32 90
6211 33 90
6211 41 00
6211 42 90
621143 90

l

'Αρθρο 2

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

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 1990.
Γta την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

3. 4. 90

3. 4. 90

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 88/29

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 845/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Απριλίου 1990
περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής των δασμών για υποδήματα των κωδικών ΣΟ 6401 και
6402, καταγωγής Ταϊλάνδης, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3896/89 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

νειακών δασμών δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή
κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων καταγωγής των
παραπάνω χωρών και εδαφών

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3896/89 του Συμβουλίου της
18ης Δεκεμβρίου 1989 περί εφαρμογής των γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1990 για
ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσόμε
νων χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιμώντας :

ότι, με βάση τα άρθρα 1 και 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3896/89, χορηγείται αναστολή τελωνειακών δασμών σε
καθεμία από τις χώρες και τα εδάφη που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα III, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη
στήλη 4 του παραρτήματος I, στα πλαίσια των προτιμησια
κών δασμολογικών οροφών που καθορίζονται στη στήλη 6
του παραρτήματος αυτού · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
εν λόγω κανονισμού, μόλις καλυφθούν σε κοινοτικό
επίπεδο οι εν λόγω ατομικές οροφές, η είσπραξη των τελω
Αύξων
αριθμός

Κωδικός ΣΟ

10.0660

6401

I

6402

ότι για υποδήματα των κωδικών ΣΟ 6401 και 6402, καταγω
γής Ταϊλάνδης, η ατομική οροφή διαμορφώνεται σε ύψος
1 100 000 Ecu · ότι, στις 28 Φεβρουαρίου 1990, οι εισαγωγές
των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Ταϊλάνδης στην Κοινό
τητα έχουν καλύψει, διά καταλογισμού, το επίπεδο της εν
λόγω οροφής·

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

Άρθρο 1

Από τις 6 Απριλίου 1990, η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3896/89,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Ταϊλάνδης :
Περιγραφή εμπορευμάτων

Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω
μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος
δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με ραφή ή με καρφιά,
βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις ούτε φτιαγμένο από
διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους
Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος
από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη

Αρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 2 Απριλίου 1990.
Γ,a την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 383 της 30. 12. 1989, σ. 1 .
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 88/30

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 846/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Απριλίου 1990
περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής των δασμών για ουρία του κωδικού ΣΟ 3102 10 10,
καταγωγής Βραζιλίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3896/89
του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων καταγωγής των
παραπάνω χωρών και εδαφών·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3896/89 του Συμβουλίου της
18ης Δεκεμβρίου 1989 περί εφαρμογής των γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1990 για
ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσόμε
νων χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 9,

ότι για ουρία του κωδικού ΣΟ 3 102 10 10, καταγωγής Βραζι
λίας, η ατομική οροφή διαμορφώνεται σε ύψος 380 000 Ecu ·
ότι, στις 22 Μαρτίου 1990, οι εισαγωγές των εν λόγω προϊ
όντων καταγωγής Βραζιλίας στην Κοινότητα έχουν
καλύψει, διά καταλογισμού, το επίπεδο της εν λόγω
οροφής ·

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

Εκτιμώντας:

ότι, με βάση τα άρθρα 1 και 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3896/89, χορηγείται αναστολή τελωνειακών δασμών σε
καθεμία από τις χώρες και τα εδάφη που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα III, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη
στήλη 4 του παραρτήματος I, στα πλαίσια των προτιμησια
κών δασμολογικών οροφών που καθορίζονται στη στήλη 6
του παραρτήματος αυτού · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
εν λόγω κανονισμού, μόλις καλυφθούν σε κοινοτικό
επίπεδο οι εν λόγω ατομικές οροφές η είσπραξη των τελω
νειακών δασμών δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή
Αύξων
αριθμός

Κωδικός ΣΟ

10.0400

3102 1010

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

'Αρθρο 1

Από τις 6 Απριλίου 1990, η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3896/89,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Βραζιλίας:

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του
άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση

Άρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 1990.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 383 της 30. 12. 1989, σ. 1 .
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 88/31

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 847/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Απριλίου 1990

nεpί αποκαταστάσεως της εφαρμογής των δασμών για 1, 2, 3, 4, 5, 6-Eξαχλωροκυλκοεξάνιο
του κωδικού ΣΟ 2903 51 00, καταγωγής Κίνας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3896/89 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων καταγωγής των
παραπάνω χωρών και εδαφών ·

Έχοντας υπόψη :

ότι για τα 1 , 2, 3, 4, 5, 6-Eξαχλωροκυλκοεξάνιο του κωδικού
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3896/89 του Συμβουλίου της
18ης Δεκεμβρίου 1989 περί εφαρμογής των γενικευμένων
δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1990 για
ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσόμε
νων χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 9,

ΣΟ 2903 5 1 00, καταγωγής Κίνας, η ατομική οροφή διαμορ
φώνεται σε ύψος 357 000 Ecu· ότι, στις 10 Φεβρουαρίου
1990, οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων καταγωγής
Κίνας στην Κοινότητα έχουν καλύψει διά καταλογισμού το
επίπεδο της εν λόγω οροφής *
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Κίνας

Εκτιμώντας:

ότι, με βάση τα άρθρα 1 και 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3896/89, χορηγείται αναστολή τελωνειακών δασμών σε
καθεμία από τις χώρες και τα εδάφη που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα III, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη
στήλη 4 του παραρτήματος I, στα πλαίσια των προτιμησια
κών δασμολογικών οροφών που καθορίζονται στη στήλη 6
του παραρτήματος αυτού · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του
εν λόγω κανονισμού, μόλις καλυφθούν σε κοινοτικό
επίπεδο οι εν λόγω ατομικές οροφές η είσπραξη των τελω
νειακών δασμών δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή

αριθμός

Αύξων

Κωδικός ΣΟ

10.0117

2903 51 00

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

'Αρθρο I

Από τις 6 Απριλίου 1990, η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3896/89,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Κίνας:

Περιγραφή εμπορευμάτων

1 , 2, 3, 4, 5, 6-Eξαχλωροκυλκοεξάνιο

'Αρθρο 2

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

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 1990.
Γ\α την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 383 της 30. 12. 1989, σ. 1 .

Αριθ. L 88/32

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3. 4. 90

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 848/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Απριλίου 1990
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1876/89 όσον αφορά τον καθορισμό των
συντελεστών που είναι αναγκαίοι για την εφαρμογή των νομισματικών εξισωτικών ποσών
για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1677/85 του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τα
νομισματικά εξισωτικά ποσά στο γεωργικό τομέα ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1889/87 (2), και ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιμώντας :

ότι τα νομισματικά εξισωτικά ποσά που καθιερώθηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1677/85 καθορίστηκαν από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1876/89 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 787/90 (4)·
ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 429/90 της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 1990 σχετικά με
τη χορήγηση με διαγωνισμό ενισχύσεως στο συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται για την
άμεση κατανάλωση στην Κοινότητα (5) προβλέπει, στο άρθρο 16, την εφαρμογή συντελεστού
στα νομισματικά εξισωτικά ποσά · ότι πρέπει συνεπώς να συμπληρωθεί o κανονισμός ( ΕΟΚ)
αριθ. 1876/89·

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

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1876/89 τροποποιείται ως εξής:
1 . Στον πίνακα που εμφαίνεται στο μέρος 5 του παραρτήματος I, στον κωδικό ΣΟ 0405 μετά
τον πρόσθετο κωδικό 7225 προστίθενται οι εξής σειρές:

I
Κωδικός

||

« Θετικά

Πρόσθετος Σημειώ
Γερμανία
Πίνακας κωδικός
σεις

ΣΟ

I

I

I

\

0405

04-7

04-7

7280
7281

DM

\

Κάτω

Αρνητικά
Ισπανία

Χώρες
FΙ

Pta

Ηνωμένο Βέλγιο/Αού.
Βασίλειο

ξεμβούργο

£

FB/Flux

Δανία

Ιταλία

Γαλλία

Ελλάδα

Dkr

Lit

FF

Δρχ

100 χγρ —

Ιρλανδία Πορτογαλία

£ tri

I

6 x συντ

6 x συντ

6 x συντ

6 x συντ»

2. O πίνακας 04-7 της προσθήκης του παραρτήματος I αντικαθίσταται από τον ακόλουθο
πίνακα :

C)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

164 της 24. 6. 1985, σ. 6.
182 της 3. 7 . 1987 , σ. 1 .
188 της 1 . 7. 1989, α 1 .
87 της 2. 4. 1990, σ. 1 .
45 της 21 . 2. 1990, σ. 8.

Esc
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 88/33

« ΠΙΝΑΚΑΣ 04-7

0405

Πρόσθετος
κωδικός

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες κατώτερης του 80 % [για τα προϊόντα αυτό το ΝΕΠ που εφαρμό
ζεται είναι το ποσό που αναγράφεται ανά % λιπαρών ουσιών γάλακτος (βλέπε 6) πολλαπλασιαζόμενο με το
ποσοστό των περιεχομένων λιπαρών ουσιών γάλακτος ανά 100 ^ καθαρού βάρους προϊόντος και προσδιορι
σμένο σύμφωνα με τον ακόλουθο συντελεστή]:

Στην περίπτωση που το προϊόν υπόκειται στα μέτρα που προβλέπονται στους κανονισμούς:
( ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 :
Για Ισπανία (συντελεστής 0,413)
Για άλλο κράτος μέλος: (συντελεστής 0,443)
( ΕΟΚ) αριθ. 570/88 :

7194
7197

Προϊόντα του τύπου Α, Γ ή Δ:

Για Ισπανία : (συντελεστής 0,484)
Για άλλο κράτος μέλος : (συντελεστής 0,519)....,...

7198
7199

Προϊόντα του τύπου Β :

Για Ισπανία : (συντελεστής 0,598)
Για άλλο κράτος μέλος : (συντελεστής 0,642)

7214
7218

-- Αλλα

7225

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 80 % αλλά κατώτερης ή ίσης του 82 %:

Στην περίπτωση που το προϊόν υπόκειται στα μέτρα που προβλέπονται στους κανονισμούς:
( ΕΟΚ) αριθ. 3143/85

7118

( ΕΟΚ) αριθ. 570/88 :
Προϊόντα του τύπου Α, Γ ή Δ
Προϊόντα του τύπου Β

7134
7139

-- Αλλα

7189

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 82 % αλλά κατώτερης του 85 % :
Στην περίπτωση που το προϊόν υπόκειται στα μέτρα που προβλέπονται στους κανονισμούς:
( ΕΟΚ) αριθ. 3143/85
( ΕΟΚ) αριθ. 570/88 :
Προϊόντα του τύπου Α, Γ ή Δ
Προϊόντα του τύπου Β
Αλλα

7119

7138
7154
7193

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ανώτερης του 85 % [για τα προϊόντα αυτό το ΝΕΠ που εφαρμό
ζεται είναι το ποσό που αναγράφεται ανά % λιπαρών ουσιών γάλακτος (βλέπε β) πολλαπλασιαζόμενο με το
ποσοστό των περιεχομένων λιπαρών ουσιών γάλακτος ανά 100 1ί£ καθαρού βάρους προϊόντος και προσδιορι
σμένο σύμφωνα με τον ακόλουθο συντελεστή]:
Στην περίπτωση που το προϊόν υπόκειται στα μέτρα που προβλέπονται στους κανονισμούς:
( ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 :
Για Ισπανία : (συντελεστής 0,413 )
Για άλλο κράτος μέλος: (συντελεστής 0,443)

7194
7197

(ΕΟΚ) αριθ. 429/90 :

Για Ισπανία : (συντελεστής 0,484)
Για άλλο κράτος μέλος: (συντελεστής 0,519)
( ΕΟΚ) αριθ. 570/88 :
Προϊόντα του τύπου Α, Γ ή Δ :
Για Ισπανία : (συντελεστής 0,484)
Για άλλο κράτος μέλος: (συντελεστής 0,519)
Προϊόντα του τύπου Β :
ρνα ΐοπανία : (συντελεστής 0,598)
Για άλλο κράτος μέλος: (συντελεστής 0,642)
-- Αλλα

7280
7281

,.

7198
7199
7214
7218
7225 »

Αριθ. L 88/34

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσης 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 2 Απριλίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

3. 4. 90
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 88/35

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 849/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Απριλίου 1990

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

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
ηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα σύμφωνα με το
παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

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. 1 069/89 (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. 834/90 (4)·

'Aρθρο 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 3 Απριλίου
1990.

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

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 1990.

ν
Για την Επιτροπή
Ray MAC SΗΑRRΥ

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177 της 1 . T. 1981 , σ. 4.
114 της 27, 4. 1989, σ. 1 .
187 της 1 . 7. 1989, α 13 .
86 της 31 . 3 . 1990, σ. 49.

Αριθ. L 88/36

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3 . 4. 90

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 1990 κερί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Εισφορά

17011110

28,58 (')

17011190

28,58 (')

1701 12 10

28,58 (')

1701 12 90

28,58 (')

1701 91 00

32,23

1701 99 10

32,23

1701 99 90

32,23 (2)

(') 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.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Αριθ. L 88/37

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 850/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 2ας Απριλίου 1990
περί τροποποιήσεως του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα τον τομέα της ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα
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. 793/90 της
Επιτροπής (3) ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 793/90 στα στοιχεία που διαθέτει η
Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση του ποσού βάσεως της

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 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. 793/90 τροποποιούνται σύμφωνα με τα ποσά
που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 3 Απριλίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 2 Απριλίου 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 85 της 31 . 3. 1990, σ. 11 .

Αριθ. L 88/38

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

3. 4. 90

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 2ας Απριλίου 1990 κερί τροποποιήσεως τον ποσού βάσεως της εισφο
ράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλο προϊόντα τον τομέα της ζάχαρης
(σε Ecu)

Κωδικός ΣΟ

1702 20 10

1702 20 90
170230 10
1702 40 10

1702 60 10
1702 60 90

17029030
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 90

2106 9030
2106 90 59

Ποσό βάσεως
ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη
και ανά 100 kg καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος

Ποσό της επιστροφής
για 100 kg ξηράς ουσίας

0,3223
0,3223
—

—

—

0,3223

42,95
42,95
42,95
—

42,95
0,3223
0,3223
0,3223
—

0,3223

—

—

—

42,95
—

