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Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Κανονισμός (EOK) αριθ. 2840/90 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 1990 περί
καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα

άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως

1

Κανονισμός (EOK) αριθ. 2841/90 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 1990 περί
καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη

3

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2842/90 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 1990 για τον
καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που
αγοράζονται στην παρέμβαση για τον 31ο μερικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται
σύμφωνα με τσν κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

5

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2843/90 της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 1990 περί
χορηγήσεως διαφόρων παρτίδων αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη ως επισιτιστική
βοήθεια

7

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2844/90 της Επιτροπής της 27ης Σεπτεμβρίου 1990 περί
χορηγήσεως διαφόρων παρτίδων βουτυρέλαιου ως επισιτιστική βοήθεια

13

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2845/90 της Επιτροπής της 28ης Σεπτεμβρίου 1990 κερί
αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για πανικά κρεβατιού, εκτός από
τα πλεκτά, της κατηγορίας 20 (αύξων αριθμός 40.0200),καταγωγής Ταϊλάνδης,
δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3897/89 του Συμβουλίου
δασμολογικών προτιμήσεων

18

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2846/90 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 1990 περί
καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την
ακατέργαστη ζάχαρη

19

II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο
90/486/EOK :

* Οδηγία του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1990 που τροποποιεί την οδηγία
84/529/EOK για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους
ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες
21
I

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

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

Περιεχόμενα (συνέχεια)

9Q/487/EOK :

* Οδηγία του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1990 για την τροποποίηση της οδηγίας
79/196/EOK περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν το
ηλεκτρολογικό υλικό που δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ατμόσφαιρα υπέχουσα τον
κίνδυνο εκρήξεως και που απαιτεί ορισμένους τρόπους προστασίας
23
90/488/EOK :

* Οδηγία του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1990 που τροποποιεί την οδηγία

87/4Ô4/EOK σχετικό με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον
αφορά τα απλά δοχεία πίεσης

25

Διορθωτικά

* Διορθωτικό «την οδηγία 89/604/EOK του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1989 για την
τροποποίηση της οδηγίας 83/183/EOK σχετικά με τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται στις
οριστικές εισαγωγές, από κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες (ΕΕ αριθ. L 348
της 29.11.1989)

26

* Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2435/90 της Επιτροπής της 21ης Αυγούστου 1990 για
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3418/88 για τον καθορισμό των τιμών αναγωγής
ελεύθερο στα σύνορα που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων
από την 1η Σεπτεμβρίου 1988 (ΕΕ αριθ. L 229 της 23. 8. 1990)

26

* Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2618/90 της Επιτροπής της 1 1ης Σεπτεμβρίου 1990 περί
εφαρμογής των συμπληρωματικών μέτρων τα οποία αφορούν τους κατόχους συμφωνητικών
μακροπρόθεσμης αποθεματοποίησης επιτραπέζιων οίνων για την περίοδο εμπορίας 1989/90 (ΕΕ

αριθ. L 249 της 12. 9. 1990)

26
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 270/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2840/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Οκτωβρίου 1990

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα
άλευρα και στα λλιγούρια 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. 1 340/90 (2), και ιδίως το άρθρο
13 παράγραφος 5,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
1 1ης Ιουνίου 1985 περί της αξίας της λογιστικής μονάδας
και των τιμών συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμοσθούν
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (J), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
2205/90 (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. 1801 /90 της Επιτροπής (S) 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 τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών του Ecu που δημοσι
εύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,\ σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση ■
ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 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. 1801 /90 στις τιμές προσφοράς και

στις τιμές αυτής της ημέρας των οποίων έλαθε 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 /
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.
Aρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Οκτωβρίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Bρυξέλλες 1 Οκτωβρίου 1990.

Γ\α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
(')
(J)
(3)
(4)
0

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αρι9.
αριθ.
αριθ.
αρι9.
αριθ.

L
L
L
L
L

281
134
164
201
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της
της
της
της
της

1 . 11 .
28. 5.
24. 6.
31 . 7.
30. 6.

1975,
1990,
1985,
1990,
1990,

σ.
σ.
σ.
α
σ.

1.
1.
1.
9.
8.

Αριθ. L 270/2

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2. 10. 90

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 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 9060

Τρίτες χώρες

27,72
27,72
22,57
22,57
28,29
28,29
53,04
44,41
44,41
36,05
36,05
27,72
27,72

138,77 0 0
1 38,77 0 0
191,99 (') (*)
191,99 (') f)

1 43,96 Π

1008 20 00

44,41
44,41
44,41

1008 30 00

44,41

0712 90 19
1001 1010
1001 10 90
1001 90 91
100190 99
10020000
10030010
100300 90

10040010
10040090
1005 10 90
10059000

10070090
1008 1000

1008 90 10

0

1008 90 90

44,41
53,12
87,77
48,18
56,82

11010000
11021000
11031110
110311 90

159,81
159,81

147,28 (')
150,27
150,27
135,26
135,26

138,77 (2) (3)
138,77 0 0
51,37

1 1 039 (4)
47,24 (5)
0
47,24
237,24
219,70
310,78
255,67

(') 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. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού ή των υπερπόντιων χωρών και εδαφών και που εισάγονται απευθείας στα
γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
C) 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.
C) 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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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 270/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2841/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Οκτωβρίου 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,

λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,
— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών του Ecu που δημοσι
εύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη

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. 1 340/90 (2), και ιδίως το άρθρο
15 παράγραφος 6,

περίπτωση *

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.
2205/90 (4), και ιδίως το άρθρο 3,

ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 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 :

Aρθρο /

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. 1802/90 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

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.
Aρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Οκτωβρίου
1990.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 1 Οκτωβρίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C)
(J)
(J)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281
134
164
201
167

της
της
της
της
της

1 . 11 .
28. 5.
24. 6.
31 . 7.
30. 6.

1975,
1990,
1985,
1990,
1990,

σ.
α
σ.
σ.
σ.

1.
1.
1.
9.
U.

Αριθ. L 270/4

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Εχιτροχής της 1ης Οκτωβρίου 1990 χερί καθορισμού των πριμοδοτήσεων χου
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη

A. Σιτηρά και άλευρα
(Εαι/τόνο)

Τρέχων

Ιη προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

10

il

12

1

Κωδικός ΣΟ

07099060

0

0,53

0,53

0

071290 19

0

0,53

0,53

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 1090

0

0

0

0

10019091

0

0

0

0

10019099

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 0010

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 0090

0

0

0

0

1005 10 90

0

0,53

0,53

0

10059000

0

0,53

0,53

0

1007 00 90

0

0

0

0

10081000

0

0

0

0

10082000

0

0

0

0

1008 3000

0

0

0

0

100890 90

0

0

0

0

110100 00

0

0

0

0

B. Βυνη
(Ecu/τόνο)
Τρέχων

1η προθεσμία

2η προSεσμία

3η προSεσμία

4η προθεσμία

10

11

12

I

2

1107 1011

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 1099

0

0

0

0

0

1107 2000

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2842/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Οκτωβρίου 1990
για τον καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που

αγοράζονται στην παρέμβαση για τον 31ο μερικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

αριθ. 805/68 από ορισμένα κράτη μέλη μέλη ή περιοχές των
κρατών μελών και για ορισμένες ομάδες ποιότητας προϊ

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

όντων, τότε πρέπει να γίνονται δεκτές όλες οι σχετικές
προσφορές που είναι ίσες ή κατώτερες από τα 80% της
τιμής παρέμβασης ·

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 571 /89 (2), και ιδίως το άρθρο 6
παράγραφος 7,

ότι η σπουδαιότητα των ποσοτήτων που κατακυρώθηκαν
καθιστά σκόπιμη τη χρήση της δυνατότητας που προβλέπε
ται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 859/89 για παράταση κατά μία μέρα της προθεσμίας
παραδόσεων των προϊόντων στην παρέμβαση ·

Εκτιμώντας :

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό

ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 859/89 της
Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 1989 σχετικά με τις λεπτομέ
ρειες εφαρμογής των μέτρων παρεμβάσεως στον τομέα του
βοείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2271 /90 (4), άνοιξε διαγωνισμός με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 της Επιτροπής της 9ης
Ιουνίου 1989 σχετικά με την αγορά βοείου κρέατος με
διαγωνισμό (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2416/90 (6) ·

είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Βοείου Κρέατος,

ότι, σύμφωνα με το άρθρο U παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 859/89, καθορίζεται ανώτατη τιμή

αγοράς για την ποιότητα R3, ενδεχομένως για κάθε μερικό
διαγωνισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές που λαμβά
νονται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ιδίου κανονισμού,
λαμβάνονται υπόψη οι προσφορές που είναι κατώτερες ή
ίσες με την εν λόγω ανώτατη τιμή ·
ότι, σύμφωνα με την εξέταση των προσφορών που υποβλή
θηκαν για τον 31ο μερικό διαγωνισμό και λαμβάνοντας
υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, τις απαιτήσεις ορθολογικής
στιρήξεως της αγοράς καθώς και την εποχιακή εξέλιξη των
σφαγών, πρέπει να θεσπιστεί η ανώτατη τιμή αγοράς καθώς
και οι ποσότητες που μπορούν να γίνουν δεκτές στην
παρέμβαση ·
ότι οι ποσότητες που έγιναν δεκτές υπερβαίνουν τις ποσότη
τες που μπορούν να αγοραστούν - ότι, κατά συνέπεια,
πρέπει να εφαρμοστεί στις ποσότητες που μπορούν να
αγοραστούν συντελεστές μείωσης ή, ενδεχομένως σε σχέση
με τις αποκλίσεις των τιμών και των ποσοτήτων που έχουν
αναληφθεί, πολλοί συντελεστές μείωσης σύμφωνα με το
άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
859/89 ·

ότι, εφόσον τηρούνται οι όροι που τίθενται στο άρθρο 6
παράγραφος 5 πρώτη περίπτωση του κανονισμού ( ΕΟΚ)
C)
(2)
(3)
(4)
(')
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
61 της 4. 3. 1989, σ. 43.
91 της 4. 4. 1989, σ. 5.
204 της 2. 8. 1990, σ. 45.
159 της 10. 6. 1989, σ. 36.
227 της 21 . 8. 1990, σ. 6.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο I

Για τον 31ο μερικό διαγωνισμό που άνοιξε με τον κανονι

σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89 :
α) για την κατηγορία A,
— η μέγιστη τιμή αγοράς καθορίζεται σε 273 Ecu ανά
100 χιλιόγραμμα σφαγίων ή μισών σφαγίων της ποιό
τητας R3,
— η μέγιστη αποδεκτή ποσότητα σφαγίων ή μισών
σφαγίων ορίζεται στους 17 039 τόνους. Οι ποσότητες
που προσφέρονται σε τιμή ανώτερη των 268 Ecu ανά
100 χιλιόγραμμα μειώνονται κατά 80%, σύμφωνα με
το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 859/89. Οι ποσότητες που προσφέρονται σε
τιμή κατώτερη ή ίση των 268 Ecu ανά 100 χιλιό
γραμμα μειώνονται κατά 40 % ·

β) για την κατηγορία Γ,

i) στα κράτη μέλη ή στις περιοχές των κρατών μελών
που πληρούν τους όρους του άρθρου 6 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 :

— η μέγιστη τιμή αγοράς καθορίζεται σε 273 Ecu ανά
100 χιλιόγραμμα σφαγίων ή μισών σφαγίων της
ποιότητας R3,
— η μέγιστη αποδεκτή ποσότητα ορίζεται στους 375
τόνους. Οι ποσότητες που προσφέρονται σε τιμή
ανώτερη των 268 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα μειώ
νονται κατά 80 %, σύμφωνα με το άρθρο 1 1 παρά
γραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 859/89. Οι
ποσότητες που προσφέρονται σε τιμή κατώτερη ή
ίση των 268 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα μειώνονται
κατά 40%·
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U) στα κράτη μέλη ή στις περιοχές των κρατών μελών
που πληρούν τους όρους που τίθενται στο άρθρο 6
παράγραφος 5 πρώτη περίπτωση του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 805/68 :

— η μέγιστη τιμή αγοράς καθορίζεται σε 274,4 Ecu
ανά 100 χιλιόγραμμα σφαγίων ή μισών σφαγίων
της ποιότητας R3,

— η μέγιστη αποδεκτή ποσότητα καθορίζεται στους

36676 τόνους.

2. 10. 90

Αρθρο 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2 πρώτη
φράση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 869/89, η προθεσμία
παραδόσεως των προϊόντων στην παρέμβαση παρατείνεται
κατά μία μέρα.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Οκτωβρίου
1990.

0 παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 1 Οκτωβρίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2843/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Σεπτεμβρίου 1990
περί χορηγήσεως διαφόρων παρτίδων αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη 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. 1930/90 (2),
και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ),
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 πολλές αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση
επισιτιστικής βοήθειας, η Επιτροπή χορήγησε σε ορισμένες
χώρες και δικαιούχους οργανισμούς 6 264 τόνους αποκορυ
φωμένου γάλακτος σε σκόνη ·

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

Αρθρο I
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.
Θεωρείται ότι o υπερθεματιστής έλαβε γνώση όλων των
εφαρμοζομένων γενικών και ειδικών όρων και τους έχει
αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος ή επιφύλαξη που περιλαμβά
νονται στην προσφορά του θεωρούνται ως μη εγγεγραμ
μένοι.
Aρθρο 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, 27 Σεπτεμβρίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1986, σ. 1 .
(*) ΕΕ αριθ. L 174 της 7 . 7. 1990, α 6.
(') ΕΕ αρι9. L 136 της 26. 5. 1987, σ. 1 .

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

ΠΑΡΤΙΔΕΣ A, B, Γ, Δ, E. Z, H, Θ, I και K

, 1 . Δράση αριθ. ('): 803 έως 812/90
2. Πρόγραμμα: 1989—1990
3. Δικαιούχος: Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

4. Εκπρόσωπος toi) δικαιούχου (3) ('): Ministry of Agriculture, Dairy Development Project Office, 1 1 Nong Zhan Guan,

Nanii Beijing 100026 People's Republic of China (τέλεξ: 22233 MAGR CN)

5. Τόπος ή χώρα προορισμού : Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
6. Προϊόν «ο» θα συγκεντρωθεί : αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (:) C)('4): βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 ( I. LA. 1
έως M.A.2.)

8. Συνολική ποσότητα: 5S64 τόνοι
9. Αριθμός παρτίδων: δέκα (,0)

10. Συσκευασία και σήμανση : 2S kg, (7) (8)
και ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 ( I.I.A.3 )

Συμπληρωματικές ενδείξεις στη συσκευασία : βλέπε υποσημείωση (")
και ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 ( I.1.A.4)

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: κοινοτική αγορά
H παρασκευή του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη πρέπει να γίνει μετά την κατακύρωση της προμήθειας

12. Στάδιο παράδοσης : παράδοση στο τόπο προορισμού
13. Λιμάνι φόρτωσης: —
14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος: —
15. Λιμάνι εκφόρτωσης : —

16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης : βλέπε υποσημείωση ( ,0)
17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης :
παρτίδα A : 5 — 16. 11 . 1990
παρτίδες B, Γ, Δ, E και Z : 12 — 23. 11 . 1990
παρτίδες H, Θ, 1 και K : 19 - 30. II . 1990
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας:
— παρτίδα A : 14. 12. 1990
— παρτίδες B, Γ, Δ, E και Z : 31 . 12. 1990
— παρτίδες H, Θ, I και K : 11 . 1 . 1991
19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας: διαγωνισμός
20. Σε περίπτωση διαγωνισμού, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών (4) : 15. 10.
1990, στις 12.00

21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 29. 10. 1990, στις 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:
— παρτίδα : A : 19 — 30. II . 1990
— παρτίδες B, Γ, Δ, E και Z : 26. II — 7. 12. 1990
— παρτίδες H, Θ, 1 και K : 3 — 14. 12. 1990

γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας :
— παρτίδα A : 28. 12. 1990
— παρτίδες B, Γ, A E και Z : 15. I. 1991
— παρτίδες H, Θ, I και K : 25. 1 . 1991

2. 10.
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22. Ποσό της εγγύησης τον διαγωνισμού : 20 Ecu ανά τόνο

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

24. Διεύθυνση γιο την αποστολή προσφορών: 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 τον υπερθεματιστή (S): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 17. 8. 1990,
όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αρι9. 2395/90 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 222 της 17. 8. 1990, σ. 12)
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ΠΑΡΤΙΔΑ Λ

1 . Δράση αριθ.('): 410/90 — Απόφαση της Επιτροπής της 1 . 3. 1990
2. Πρόγραμμα: 1990

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

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί: αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

7. Χαρακτηριστικό και ποιότητα του εμπορεύματος ( 2 ) (6) (") C4): βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 (I.1.Α. 1
έως 1.1.A.2)
8. Συνολική ποσότητα: 700 τόνοι
9. Αριθμός παρτίδων: μία

10. Συσκευασία και σήμανση : 2S kg και βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 (I.1.A.3)
Συμπληρωματικές ενδείξεις επί της συσκευασίας:
«ACTION No 410/90 / MAROC 025901 / LEP / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE / ACTION DU
PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / CASABLANCA»

και ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 (1.1.A.4)

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά
H παρασκευή του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη πρέπει να γίνει μετά την απόδοση της προμήθειας
12. Στάδιο παρόδοσης: παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης

13. Λιμάνι φόρτωσης: —
14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος: —
1 S. 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 — 15. 1 1 . 1990
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —
19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας: διαγωνισμός
20. Σε περίπτωση διαγωνισμού, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών (4): 15. 10.
1990, ώρα 12.00

21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :

α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 29. 10. 1990, ώρα 12.00
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 15 — 30. 1 1 . 1990
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —
22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 20 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 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 (5) : επιστροφή που εφαρμόζεται στις 17. 8. 1990,
όπως καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2395/90 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 222 της 17. 8. 1990,
σ. 12)
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Σημειώσεις:

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

(J) 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.

(3) Αντιπρόσωπος της Επιτροπής με τον οποίο έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής: ΕΕC Délégation, Ta Yuan Diplo
matie Offices building, apartment no 2-6-1 , Liang Ma He Nan Lu 14, Beijing (τηλ.: 532 44 43, τέλεξ: 222690 ECDE
CN, τελεφάξ: 532 43 42).

(4) Για va 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 a) 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 20 05.

(3) 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.

(4) O υπερθεματιστής διαβιβάζει στους αντιπροσώπους των δικαιόυχων, κατά την παράδοση, ένα πιστοποιητικό
προελεύσεως.
C) Οι σάκοι πρέπει να τοποθετούνται σε εμπορευματοκιβώτια των 20 ποδών.

H ατέλεια κρατήσεως των εμπορευματοκιβωτίων πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε ( 15) μέρες.
C) Μέσα συσκευασίας καινούρια, στεγνά και άθικτα, περιεκτικότητας σε καθαρό βάρος 25 χιλιογράμμων και της
ακόλουθης κατασκευής:
[Συνδυασμοί και προδιαγραφές του παραρτήματος II παράγραφος I στοιχεία β) και γ) του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 625/78 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 84 της 31 . 3. 1978, σ. 19)]

— 1 σάκος από χαρτί «kraft» αντοχής που αντιστοιχεί σε βάρος τουλάχιστον 70 g/m2,
— 1 σάκος από χαρτί «kraft» με στρώμα πολυαιθυλενίου αντοχής που αντιστοιχεί σε βάρος τουλάχιστον
80+15 g/m1,

— 3 σάκοι από χαρτί «kraft» αντοχής που αντιστοιχεί σε βάρος τουλάχιστον 70 g/m2,
— 1 εσωτερικός θύλακας από πολυαιθυλένιο, πάχους τουλάχιστον 0,12 mm, συγκολλημένος ή με διπλή ραφή.
C) O υπερθεματιστής πρέπει να ορίσει αντιπρόσωπο στο λιμάνι εκφόρτωσης. Θα ειδοποιήσει την επιχείρηση
ελέγχου, που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2200/87, καθώς και την επιχείρηση
«China National Import and Export Inspection (CCIC)», cable : CHINSPECT, τέλεξ : 210076 SACI CN.
H CCIC μπορεί να οριστεί από τον υπερθεματιστή ως αντιπρόσωπος.
( ,0)
Δράση
αρι9.

Συνολική
ποσότητα
(σε τόνους)

A-803/90

412

Xinfeng
(Guangzhou)

562

Shanghai

B-804/90
Γ-805/90
Δ-806/90
E-807/90
Z-808/90

H -809/90
Θ-810/90
I-811 /90
K-812/90

Λιμάνι
εκφόρτωσης

Παραλήπτης / Διεύθυνση της αποθήκης

No 2 Dairy Plant, Panlonggang, Shahe, Guangzhou

444
444

585
600

444

888
585

600

The Warehouse of the Dairy Development Project, No 780
Beizhai Road, Beixingjing
Xingang
(Tianjin)

Refrigeration Plant, Dairy Company — Xingfudao Jiaokou,
Hongxing Road, Hebei District
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Δράση
αρι9.
A-803/90
B-804/90

Ένδειξη επί της συσκευασίας

«ACTION No ...» + «EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1990 UTILIZATION
PROGRAMME / 6 CITIES / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR
RECOMBINATION»

Γ-805/90
Δ-806/90
E-807/90
Z-808/90

«ACTION No ...» + «EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1991 UTILIZATION
PROGRAMME / 14 CITIES / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR
RECOMBINATION »

H-809/90
Θ-8 10/90
1-811 /90

K-812/90

( U) Αντιπρόσωπος της Επιτροπής με τον οποίο έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής: βλέπε κατάλογο που δημοσι
εύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 227 της 7ης Σεπτεμβρίου 1985, σ. 4.
( ,3) O υπερθεματιστής διαβιβάζει στους αντιπροσώπους των δικαιούχων, κατά την παράδοση, ένα υγειονομικό
πιστοποιητικό.

( M) H ανάλυση της ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει τα επίπεδα σε καίσιο 134 και 137.

2. 10. 90

2 . 10. 90
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2844/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Σεπτεμβρίου 1990
περί χορηγήσεως διαφόρων παρτίδων βουτυρέλαιου 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. 1930/90 (2),
και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ),

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 προκύ
πτουν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

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 1 854 τόνους βουτυρέ

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

Θεωρείται ότι o υπερθεματιστής έλαβε γνώση όλων των
εφαρμοζομένων γενικών και ειδικών όρων και τους έχει
αποδεχθεί. Κάθε άλλος όρος ή επιφύλαξη που περιλαμβά
νονται στην προσφορά του θεωρούνται ως μη εγγεγραμ
μένοι.

λαιου ·

ότι οι παραδόσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονι
σμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου
1987 περί των γενικών μέτρων διακίνησης στην Κοινότητα

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, 27 Σεπτεμβρίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αρι9. L 370 της 30. 12. 1986, σ. 1 .
(J) ΕΕ αρι9. L 174 της 7. 7. 1990, σ. 6.
(J) ΕΕ αρι3. L 136 της 26. 5. 1987, σ. I.

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

ΠΑΡΤΙΔΕΣ A, B, Γ, Δ, E, Z, H και Θ

1 . Δράσεις αριθ.('): 813 έως 820/90
2. Πρόγραμμα : 1989/90

3. Δικαιούχος : Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

4. Εκπρόσωπος του δικαιούχου (7) ('): Ministry of Agriculture, Development Project Office, 1 1 Nong Zhan Guan, Nanli
Beijing, 100 026 People's Republic of China (τέλεξ : 22233 MAGR CN)
5. Τόκος ή χώρα προορισμού : Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί: βουτυρέλαιο

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος ( J) (J)(6): βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 ( I.3.1 έως
I.3.2)

8. Συνολική ποσότητα: 1 8S4 τόνοι
9. Αριθμός παρτίδων : οκτώ (")

10. Συσκευασία και σήμανση : 200 kg, OC0)
και ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 ( I.3.3)
Συμπληρωματικές ενδείξεις στη συσκευασία : βλέπε υποσημείωση (,2)
και ΕΕ αρι9. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 8 ( I.3.4)

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος: κοινοτική αγορά

12. Στάδιο παράδοσης : παράδοση στο τόπο προορισμού

13. Λιμάνι φόρτωσης: —
14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος: —

1 S. Λιμάνι εκφόρτωσης: —
16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης: βλέπε υποσημείωση (")
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:
παρτίδα
παρτίδα
παρτίδα
παρτίδα
παρτίδα
παρτίδα
παρτίδα

A : 813/90
B : 814/90
Γ : 815/90
Δ : 816/90
E : 817/90
Z : 818/90
H : 819/90

19 — 30. 11 . 1990

26. 11 — 7. 12. 1990

παρτίδα Θ : 820/90
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας:
— παρτίδα A : 31 . 12. 1990
— παρτίδες B, Γ, Δ και E : 11 . 1 . 1991
— παρτίδες Z, H και Θ : 25. 1 . 1991
19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας: διαγωνισμός

20. Σε περίπτωση διαγωνισμού, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών (4) : 15. 10.
1990, ώρα 12.00
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 29. 10. 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:
— παρτίδες: A, B, Γ, Δ και E : 1 — 15. 12. 1990
— παρτίδες Z, H και Θ : 10. 12 — 21 . 12. 1990
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας:
— παρτίδα A : 15. 1 . 1991
— παρτίδες B, Γ, Δ και E : 25. 1 . 1991
— παρτίδες Z, H και Θ : 10. 2. 1991
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22. Ποσό της εγγύησης τον διαγωνισμού : 20 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 I 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 τον υπερθεματιστή (S): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 17. 8. 1990,
όπως καθορίζεται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2395/90 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 222 της 17. 8. 1990, σ. 12)
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Σημειώσεις:

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

(2) 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 ραδιοενεργό ακτινοβολία.
(3) H ανάλυση της ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει τα επίπεδα 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 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:
— 23501 32
— 236 1097

— 2350130
— 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 25. 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
C) O υπερθεματιστής διαβιβάζει στους αντιπροσώπους των δικαιούχων, κατά την παράδοση, ένα πιστοποιητικό
προελεύσεως.

(7) Αντιπρόσωπος της Επιτροπής με τον οποίο έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής:
EEC Delegation, Ta Yuan Diplomatic Offices Bullging Apartement No 2-6-1
Liang Ma He Nan Lu 14, Beijing,
τηλέφωνο : 5324443, τελεφάξ: 5324342, τέλεξ: 222690 ECEDEL CΝ.
C) O υπερθεματιστής πρέπει να ορίσει αντιπρόσωπο στο λιμάνι εκφόρτωσης Θα ειδοποιήσει την επιχείρηση
ελέγχου, που αναφέρεται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87, καθώς και την επιχείρηση
«China National Import and Export, Inspection (CCIC)», Cable Chinspect, τέλεξ: 210076 SACICN.
H CCIC μπορεί να οριστεί από τον υπερθεματιστή ως αντιπρόσωπος.
C) Να παραδοθεί σε κιβώτια 20 ποδών.

H ατέλεια κρατήσεων των εμπορευματοκιβωτίων πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε ( 15) μέρες
( ι0) Σε νέα μεταλλικά βαρέλια καθαρού βάρους 190 έως 200 χιλιογράμμων (να ορισθεί στην προσφορά) 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 κρού
σεις 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.
(")
Δράση
αριθ.

Συνολική
ποσότητα
(σε τόνους)

813/90

137

Xinfeng
(Guangzhou)

814/90
815/90

Shanghai

816/90
817/90

187
148
148
395

818/90
819/90
820/90

148
296
395

Xingang
(Tianjin)

Λιμάνι
εκφόρτωσης

Παραλήπτης / Διεύθυνση της αποθήκης

No 2 Dairy Plant, Panlonggang, Shahe, Guangzhou

The Warehouse of the Dairy Development Project, No 780
Beizhai Road, Beixingjing
Refrigeration Plant, Dairy Company — Xingfudao Jiaokou,
Hongxing Road, Hebei District
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C2)

Δράση
αρι9.
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Ένδειξη επί της συσκευασίας

813/90

«ACTION No ...» + «EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1990 UTILIZATION

814/90

PROGRAMME / 14 CITIES / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR
RECOMBINATION»

815/90
816/90
817/90
818/90
819/90

820/90

«ACTION No ...» + «EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1991 UTILIZATION
PROGRAMME / 14 CITIES / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR
RECOMBINATION »
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2845/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Σεπτεμβρίου 1990

περί αποκαταστάσεως της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για πανικά κρεβατιού, εκτός από
τα πλεκτά, της κατηγορίας 20 (αύξων αριθμός 40.0200),καταγωγής Ταϊλάνδης, δικαιούχου
των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3897/89 του Συμβουλίου δασμολογικών
προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα
γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ■

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3897/89 του Συμβουλίου της
18ης Δεκεμβρίου 1989 περί εφαρμογής γενικευμένων δασμο
λογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1990 για τα κλωστοϋ
φαντουργικά προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσομένων
χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 12,

ότι, για τα είδη της κατηγορίας 20 (αύξων αριθμός 40.0200),
καταγωγής Ταϊλάνδης, η ατομική οροφή διαμορφώνεται σε
ύψος 221 τεμαχίων · ότι, στις 20 Σεπτεμβρίου 1990, οι εισα
γωγές των εν λόγω προϊόντων, καταγωγής Ταϊλάνδης στην
Κοινότητα, έχουν καλύψει δια καταλογισμού το επίπεδο
της εν λόγω οροφής·
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Ταϊλάνδης,

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 1 και 11 αντικείμενο ατομικών
οροφών, μέσα στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζονται
στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις
χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
του εν λόγω παραρτήματος · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1

του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών
Αύξων
αριθμός
40.0200

Κατηγορία
(μονάδες)
20

(τόνοι)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Aρθρο I

Από τις 5 Οκτωβρίου 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
6302 21 00
6302 22 90
6302 29 90
6302 31 10
6302 31 90
6302 32 90
6302 39 90

Περιγραφή εμπορευμάτων

Πανικά κρεβατιού, εκτός από τα πλεκτά

Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα της δημοσίευσής 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, 28 Σεπτεμβρίου 1990.
Γr a την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 383 της 30. 12. 1989, σ. 45.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2846/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Οκτωβρίου 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. 2547/90 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. 1069/89 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,
Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2547/90 της Επιτρο
πής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
( ΕΟΚ) αριθ. 2837/90 (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.
Aρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Οκτωβρίου
1990.

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

Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(<)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
114
237
268

της
της
της
της

I. 7. 1981 , σ. 4.
27. 4. 1989, σ. 1 .
1 . 9. 1990, σ. 102.
29. 9. 1990, σ. 92.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

το» κανονισμού της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 1990 κερί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Εισφορά

17011110

37,63 (')

1701 11 90

37,63 (')

1701 12 10

37,63 (1)

1701 1290

37,63 (')

1701 91 00

44,04

1701 99 10

44,04

170199 90

44,04 0

(') 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) αρι3. 837/68 της Επιτροπής (ΕΕ αρι9. L 151 της 30. 6. 1968, σ. 42).
(J) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ9ρου 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.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

OΛHI1A TOV ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Σεπτεμβρίου 1990
που τροποποιεί την οδηγία 84/529/EOK για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τους ηλεκτροκίνητους ανελκυστήρες
(90/486/EOK )
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 A,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 84/529/EOK του Συμβουλίου (4), όπως τροπο
ποιήθηκε από την οδηγία 86/312/EOK της Επιτροπής (5),
μπορεί να εφαρμοστεί, τηρουμένων των αναλογιών, στους
υδραυλικούς ή ηλεκτροϋδραυλικούς ανελκυστήρες ·

ότι το πρότυπο ΕΝ 81-1 , στο οποίο στηρίζεται η οδηγία
84/529/EOK, έχει συμπληρωθεί, μετά τη δημοσίευση της
οδηγίας, με το δεύτερο μέρος ΕΝ 81-2, που αφορά τους
υδραυλικούς και ηλεκτροϋδραυλικούς ανελκυστήρες·
ότι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας
84/529/EOK αποτελεί επείγον θέμα, δεδομένου ότι οι κατα
σκευαστές αντιμετωπίζουν σημαντικά τεχνικά εμπόδια στις
ενδοκοινοτικές εμπορικές συναλλαγές τα οποία ενέχουν
κινδύνους για την αγορά ·
ότι θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα προκειμένου να καθιε
ρωθεί σταδιακά η εσωτερική αγορά εντός περιόδου που θα
εκπνεύσει στις 31 Δεκεμβρίου 1992,
(') ΕΕ αριθ. C 17 της 24. 1 . 1990, σ. 9.
(2) ΕΕ αριθ. C 149 της 18. 6. 1990, σ. 144 και απόφαση της 12ης Σε
πτεμβρίου 1990 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημε
ρίδα).
(') ΕΕ αριθ. C 168 της 10. 7. 1990, σ. 3.
(4) ΕΕ αριθ. L 300 της 19. 11 . 1984, σ. 86.
(*) ΕΕ αριθ. L 196 της 18. 7. 1986, σ. 56.

Αρθρο 1

H οδηγία 84/529/EOK τροποποιείται ως εξής:

1 . O τίτλος της οδηγίας αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :

«Οδηγία 84/529/EOK του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμ
βρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τους ηλεκτρικούς υδραυλικούς
ή ηλεκτροϋδραυλικούς ανελκυστήρες».
2. H πρώτη αιτιολογική σκέψη αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
«ότι, στα κράτη μέλη, η κατασκευή καθώς και οι έλεγχοι
των ηλεκτρικών, υδραυλικών ή ηλεκτροϋδραυλικών ανελ
κυστήρων αποτελούν αντικείμενο επιτακτικών διατάξεων
που διαφέρουν από ένα κράτος μέλος σε άλλο και παρε
μποδίζουν για το λόγο αυτό το εμπόριο αυτών των ανελ
κυστήρων· ότι πρέπει, επομένως, να πραγματοποιηθεί
προσέγγιση αυτών των διατάξεων».
3. Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
« 1 . H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους ηλεκτρι
κούς υδραυλικούς ή ηλεκτροϋδραυλικούς ανελκυστήρες
που είναι εγκατεστημένοι κατά μόνιμο τρόπο, εξυπηρε
τούν καθορισμένες στάθμες ορόφων, περιλαμβάνουν
θαλαμίσκο προοριζόμενο για τη μεταφορά προσώπων ή
προσώπων και αντικειμένων, αναρτημένο από καλώδια ή
αλυσίδες ή φερόμενο από υδραυλικά έμβολα (γρύλους)
και μετακινούνται, τουλάχιστον εν μέρει, κατά μήκος
κατακόρυφων οδηγών ή οδηγών των οποίων η κλίση σε
σχέση με την κατακόρυφο είναι μικρότερη από 15° , οι
οποίοι αποκαλούνται στο εξής "ανελκυστήρες".»
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«οι μη ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες και αναβατόρια, τα

2.1 . Σημείο 12.4.2.1 »
αντικαθίστανται ως εξής :
«2. Τα πρότυπα αυτά εφαρμόζονται με την επιφύλαξη

οι υδραυλικοί και ελαιοηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες

των ακόλουθων τροποποιήσεων :
2.1 . Σημείο 12.4.2.1 (ισχύει μόνον για το πρότυπο

μηχανήματα που λειτουργούν με χρήση ρευστών (ιδίως
και αναβατόρια).»

ΕΝ 81-1 .

— Έκδοση Δεκεμβρίου 1985)».

5. Στο παράρτημα 1 :

α) το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :

« 1 . Τα μηχανήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 πρέπει, εκτός απ' ό,τι αφορά τα
σημεία τα οποία αναφέρονται στο σημείο 2, να
ανταποκρίνονται στα ακόλουθα πρότυπα που
εξέδωσε η ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης
(CΕΝ):

— ΕΝ 81-1 (έκδοση Δεκεμβρίου 1985). Κανόνες
ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατά
σταση ανελκυστήρων και αναβατορίων.
Μέρος 1 : ηλεκτρικοί ανελκυστήρες,
— ΕΝ 81-2 (έκδοση Νοεμβρίου 1987). Κανόνες
ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατά
σταση ανελκυστήρων και αναβατορίων.
Μέρος 2 : υδραυλικοί ανελκυστήρες».

6) στο σημείο 2, οι όροι:

«2. Το πρότυπο αυτό εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
των ακόλουθων τροποποιήσεων :

Άρθρο 2

1.

Τα κράτη μέλη εκδίδουν και δημοσιεύουν τις νομοθε

τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι
αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία σε
προθεσμία έξι μηνών από την κοινοποίησή της ('). Ενημερώ
νουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το
κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν
στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Αρθρο 3
H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 1990.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
P. ROMITA

C) H παρούσα οδηγία κοινοποιήθηκε στα κράτη μέλη στις 24 Σε
πτεμβρίου 1990.
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Σεπτεμβρίου 1990
για την τροποποίηση της οδηγίας 79/196/EOK περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών που αφορούν το ηλεκτρολογικό ολικό που δύναται να χρησιμοποιηθεί σε

ατμόσφαιρα υπέχουσα τον κίνδυνο εκρήξεως και που απαιτεί ορισμένους τρόπους προστασίας
(90/487/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 100 A,
την πρόταση της Επιτροπής,

ότι η οδηγία 76/ 1 17/EOK προβλέπει στο άρθρο 4 Παράγρα
φος 4 ότι οι ειδικές οδηγίες θα προσδιορίσουν τα εναρμονι
σμένα πρότυπα που θα ισχύουν σε όλα τα κράτη μέλη για
το υλικό αυτό·

ότι η οδηγία 79/196/EOK (4), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από την οδηγία 88/665/EOK (5), καθιέρωσε την ελεύ
θερη κυκλοφορία του ηλεκτρολογικού υλικού που απαιτεί

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ('),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής P),
Εκτιμώντας :

ότι η οδηγία 76/ 1 17/EOK του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμ
βρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών
μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που
χρησιμοποιείται εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της
Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Κοινότητα, καθόρισε
ιδίως τις διαδικασίες εξέτασης τις οποίες πρέπει να πληροί
το υλικό αυτό για να μπορεί να εισάγεται, να τίθεται σε
εμπορία και να χρησιμοποιείται ελεύθερα αφού υποστεί
τους ελέγχους και εφοδιαστεί με τα προβλεπόμενα σήματα
και σημάνσεις·

τους τρόπους προστασίας οι οποίοι απαριθμούνται στο
άρθρο 1 και καθορίζει στο παράρτημα 1 τα σχετικά εναρμο
νισμένα πρότυπα·
ότι, δεδομένης της παρούσας κατάστασης στον τομέα της
τεχνικής, διατίθενται εναρμονισμένα πρότυπα για άλλους
τρόπους προστασίας καθώς και για το ειδικό υλικό · ότι,
για να επιτευχθεί η ελεύθερη κυκλοφορία του υλικού που
απαιτεί αυτούς τους νέους τρόπους προστασίας επιβάλλεται
να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 79/ 196/EOK
με τους τρόπους αυτούς · ότι, κατά συνέπεια, είναι ανάγκη
να τροποποιηθεί η εν λόγω οδηγία,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

H οδηγία 79/ 196/EOK τροποποιείται ως εξής:

1 . Στο άρθρο 1 , προστίθενται οι ακόλουθες περιπτώσεις:
«— ενθυλάκωση "m",
— ηλεκτρικά συστήματα εγγενούς ασφάλειας "i"».
2. Στο παράρτημα 1, προστίθεται μνεία των ακόλουθων ευρωπαϊκών προτύπων : >
« ΕΝ 50028

— Ηλεκτρολογικό υλικό για εκρήξιμη ατμόσφαιρα : ενθυλά

1

Φεβρουαρίου 1987

κωση "m"
ΕΝ 50039

— Ηλεκτρολογικό υλικό για εκρήξιμη ατμόσφαιρα :
ηλεκτρολογικά συστήματα εγγενούς ασφάλειας "i"

1

Μαρτίου 1987

ΕΝ 50050

— Εξοπλισμός χειρός ηλεκτροστατικής εκτόξευσης

1

Ιανουαρίου 1986

ΕΝ 50053

— Χρωμοψεκαστήρες χειρός ηλεκτροστατικής εκτόξευσης

1

Φεβρουαρίου 1987 0

— Ψεκαστήρες χειρός ηλεκτροστατικής εκτόξευσης μέχρι 5
mJ και το σχετικό υλικό

1

Ιουνίου 1989 (*)

— Ψεκαστήρες χειρός ηλεκτροστατικής εκτόξευσης κροκύ
δων ισχύος μέχρι 0,24 mJ ή 5 mJ και το σχετικό υλικό».

1

Ιουνίου 1989 (*)

ΤΜΗΜΑ 1
ΕΝ 50053
ΤΜΗΜΑ 2

ΕΝ 50053
ΤΜΗΜΑ 3

ισχύος μέχρι 0,24 m} και το σχετικό υλικό

C) Μόνο οι παράγραφοι σχετικά με την κατασκευή του υλικού που προβλέπουν τα πρότυπα ΕΝ 50053 τμήματα 1 , 2 και 3, τυγχά
νουν εφαρμογής.

C ) ΕΕ αριθ. C 149 ντης 18. 6. 1990, σ. 143 και απόφαση της 12ης Σε
πτεμβρίου 1990 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφη
μερίδα).
(2) ΕΕ αριθ. C 168 της 10. 7. 1990, σ. 4.
(') ΕΕ αριθ. L 24 της 30. 1 . 1976, σ. 45.

(4) ΕΕ αριθ. L 43 της 20. 2. 1979, σ. 20.
(') ΕΕ αριθ. L 382 της 31 . 12. 1988, σ. 42.
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Αρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφω
θούν προς την παρούσα οδηγία την 1η Ιουλίου 1992 το
αργότερο. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
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Αρθρο 3

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 1990.
Για το Συμβούλιο

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

;

O Πρόεδρος
P. ROMITA
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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 17ης Σεπτεμβρίου 1990

που τροποποιεί την οδηγία 87/4Û4/EOK σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών όσον αφορά τα απλά δοχεία πίεσης
(9Q/488/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 A,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (*),
Εκτιμώντας:

■

ότι η οδηγία 87/404/EOK (4) προβλέπει την εναρμόνιση των
προτύπων όσον αφορά τα απλά δοχεία πίεσης που κατα
σκευάζονται εν σειρά ·
ότι η οδηγία 87/4Û4/EOK, ελλείψει εναρμονισμένων
προτύπων, απαιτεί εξέταση τύπου « ΕΚ» για τα εν λόγω
δοχεία · ότι τα πρότυπα αυτά δεν θα είναι διαθέσιμα την
ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας ·

ότι η οδηγία 87/404/EOK δεν έχει προβλέψει μεταβατική
περίοδο κατά την οποία θα επιτρεπόταν η διάθεση στην
αγορά των αποθεμάτων των δοχείων που έχουν κατασκευα
στεί σύμφωνα με εθνικές κανονιστικές διατάξεις που εφαρ
μόζονται πριν την έναρξη των αποτελεσμάτων της οδηγίας
αυτής·

ότι, προκειμένου οι κατασκευαστές να έχουν στη διάθεσή
τους τον αναγκαίο χρόνο για να εφαρμόσουν τη διαδικασία
εξέτασης τύπου « ΕΚ» και να καταστεί δυνατή η διάθεση

(') ΕΕ αριθ. C 13 της 19. 1 . 1990, σ. 7.

(J) ΕΕ αριθ. C 149 της 18. 6. 1990, α 145 και απόφαση της 12ης
Σεπτεμβρίου 1990 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφη
μερίδα).
(J) ΕΕ αριθ. C 168 της 10. 7. 1990, σ. 2.
(«) ΕΕ αριθ. L 220 της 8. 8. 1987, σ. 48.

στην αγορά των αποθεμάτων δοχείων, χρειάζεται μια μετα
βατική περίοδος,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Aρθρο /
Στο άρθρο 18 παράγραφος 1 της οδηγίας 87/404/E01C,
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :
«Τα κράτη μέλη επιτρέπουν, για τη χρονική περίοδο
μέχρι την 1η Ιουλίου 1992, τη διάθεση στην αγορά ή/και
τη χρησιμοποίηση των δοχείων που είναι σύμφωνα με
τις εθνικές τους κανονιστικές διατάξεις που ίσχυαν πριν
από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.»
Aρθρο 2

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις που είναι αναγκαίες
για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία μέχρι την 1 η
Ιουλίου 1991 . Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Aρθρο 3

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες 17 Σεπτεμβρίου 1990.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
P. ROMITA
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στην οδηγία 89/604/EOK toi) Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1989 για την τροποποίηση της
οδηγίας 83/183/EOK σχετικά με τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται «τις οριστικές εισαγωγές,
αχό κράτος μέλος, προσωπικών ειδών που ανήκουν σε ιδιώτες
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 348 της 29ης Νοεμβρίου 1989)
Σελίδα 29, άρθρο 1, παράγραφος 5, στοιχείο α), τελευταία γραμμή :

αντί:
διάβαζε:

«πριν από τη δημιουργία δευτερεύουσας κατοικίας»,
«πριν από τη δημιουργία δεύτερης κατοικίας».

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2435/90 της Επιτροπής της 21ης Αυγούστου 1990 για τροπο
ποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3418/88 για τον καθορισμό των ημών αναγωγής ελεύθερο στα
σύνορα που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων αχό την 1η Σεπτεμ
βρίου 1988

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. À 229 της 23ης Αυγούστου 1990)
Σελίδα 9, παράρτημα I, πίνακας 22-02, κωδικός ΣΟ 2204 21 29, πρόσθετοι κωδικοί 9130 και 9139, στήλη
«DΖ, ΜΑ, ΤΝ, ΥU»:
αντί:

«K : 63,39»,

διάθαζε:

«K : 69,39».

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2618/90 της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 1990 περί εφαρμο
γής των συμπληρωματικών μέτρων τα οποία αφορούν τους κατόχους συμφωνητικών μακροπρόθεσμης
αποθεματοποίησης επιτραπέζιων οίνων για την περίοδο εμπορίας 1989/90
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 249 της 12ης Σεπτεμβρίου 1990)
Σελίδα 7, άρθρο 3 :
αντί:
«. . . του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2484/90 . . .»,
διάβαζε: «. . . του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2270/90 . . .».
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