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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Νοεμβρίου 1990
για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,
την πρόταση της Επιτροπής,

— κατά 50 %
και

— κατά ποσό 3,6 Ecu

β) για το αποφλοιωμένο ρύζι που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
1006 20 :

— κατά 50 %

Εκτιμώντας:

ότι η Κοινότητα ανέλαβε την υποχρέωση, επ' ευκαιρία της
ενδιάμεσης εξέτασης στα πλαίσια του Uruguay Round, να
προσφέρει προτιμησιακό καθεστώς κοιτά την εισαγωγή
ρυζιού που κατάγεται από τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες,
εκτός από τα κράτη ΑΚΕ, οι οποίες εξεδήλωσαν το ενδια
φέρον τους και αναφέρονται στο παράρτημα V του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 4258/88 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμ
βρίου 1988 περί εφαρμογής των γενικευμένων δασμολογι
κών προτιμήσεων κατά το έτος 1989 για ορισμένα γεωργικά
προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσομένων χωρών (') ·
ότι το προτιμησιακό καθεστώς κατά την εισαγωγή, που
αποτελεί αντικείμενο της προσφοράς που απευθύνθηκε στις
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες αφορά μείωση της εισφοράς
κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, εντός των ορίων των
ποσοτήτων που εισάγει συνήθως η Κοινότητα, υπό τον όρο
ότι έχει εισπραχθεί από τη χώρα εξαγωγής δασμός κατά την
εξαγωγή ύψους που αντιστοιχεί στη μείωση ·
ότι, μεταξύ των χωρών στις οποίες απευθύνθηκε η
προσφορά, το Μπαγκλαντές απάντησε ότι ενδιαφέρεται για
την ανάπτυξη εμπορικών συναλλαγών στον τομέα του
ρυζιού ·
ότι, χάρη στη χρήση ενός πιστοποιητικού καταγωγής, τα
οφέλη αυτού του προτιμησιακού καθεστώτος θα μπορούσαν
να περιοριστούν μόνο στο προϊόν που κατάγεται από το
Μπαγκλαντές
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
1 . Για τις εισαγωγές καταγωγής Μπαγκλαντές και εντός
του ορίου των ποσοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 2, η
εισφορά κατά την εισαγωγή του ρυζιού που υπάγεται στους

κωδικούς ΣΟ 1006 10 (με εξαίρεση τον κωδικό ΣΟ
1006 10 10), ΣΟ 1006 20 και ΣΟ 1006 30, ισούται με την
εισφορά που επιβάλλεται κατά τις εισαγωγές προελεύσεως
τρίτων χωρών, μειωμένη :
α) για το ρύζι paddy που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1006 10,
με εξαίρεση τον κωδικό ΣΟ 1006 10 10 :
(0 ΕΕ αριθ. L 375 της 31 . 12. 1988, σ. 47.

και

— κατά ποσό 3,6 Ecu

γ) για το ημιλευκασμένο ρύζι και το λευκασμένο ρύζι που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1006 30 :
— κατά το ποσό προστασίας της βιομηχανίας που
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 (2), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1806/89 (3), που μετατρέπεται στην περίπτωση του
ημιλευκασμένου ρυζιού, συναρτήσει του συντελεστού
μετατροπής του λευκασμένου ρυζιού σε ημιλευκα
σμένο που αναφέρεται στο άρθρο 19 στοιχείο α)
τρίτη περίπτωση του εν λόγω κανονισμού,
— κατά 50 %
και

— κατά ποσό 5,4 Ecu.

2. H παράγραφος 1 εφαρμόζεται :
— στις εισαγωγές για τις οποίες o εισαγωγέας προσκομίζει
την απόδειξη ότι έχει εισπραχθεί από τη χώρα εξαγωγής
δασμός κατά την εξαγωγή ύψους που αντιστοιχεί στη
μείωση που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο,
— στο προϊόν για το οποίο η αρμόδια αρχή της χώρας
εξαγωγής εξέδωσε πιστοποιητικό καταγωγής.
Άρθρο 2

1 . H μείωση της εισφοράς που προβλέπεται στο άρθρο 1
περιορίζεται, ανά ημερολογιακό έτος, σε ποσότητα ισοδύ
ναμη με 4 000 τόνους αποφλοιωμένου ρυζιού.
H μετατροπή των ποσοτήτων που αναφέρονται σε άλλα
στάδια βιομηχανικής επεξεργασίας του ρυζιού από το
αποφλοιωμένο ρύζι γίνεται με εφαρμογή των συντελεστών
μετατροπής που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 467/67/EOK (4), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2325/88 (5).
0
C)
O
(5)
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ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L 166 της 25.
L 177 της 24.
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L 202 της 27.
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1967, σ. 1 .
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H επιτροπή αναστέλλει την εφαρμογή του άρθρου 1
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Άρθρο 4

μόλις διαπιστώσει ότι, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος
έτους, οι εισαγωγές που έχουν επωφεληθεί των διατάξεων
του εν λόγω άρθρου έχουν φθάσει τον όγκο που αναφέρεται

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

στην παράγραφο 1 .
Άρθρο 3

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού καθο
ρίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76.

Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από 1ης Νοεμβρίου 1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 1990.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
C. DΟΝΑΤ CΑΤTΙΝ
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Αριθ. L 337/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3492/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Νοεμβρίου 1990
για τον καθορισμό των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη στους ετήσιους λογαριασμούς για
τη χρηματοδότηση των μέτρων παρεμβάσεως με τη μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 729/70 του Συμβουλίου της 21ης
Απριλίου 1970 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής
πολιτικής ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2048/88 (2), και ιδίως το άρθρο 3 παρά
γραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78 (3), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 787/89 (4),
καθορίζει τους γενικούς κανόνες για τη χρηματοδότηση των
παρεμβάσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσα
νατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3247/81 του Συμβουλίου της
9ης Νοεμβρίου 1981 σχετικά με τη χρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυή
σεων, τμήμα Εγγυήσεων ορισμένων μέτρων παρέμβασης,
και ιδίως αυτών που συνίστανται στην αγορά, αποθεματο
ποίηση και πώληση γεωργικών προϊόντων απο τους οργανι
σμούς παρέμβασης (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3767/89 (6), καθορίζει τους
κανόνες και τους όρους που διέπουν τους ετήσιους λογαρια
σμούς που επιτρέπουν να καθορισθούν οι δαπάνες που θα
χρηματοδοτηθούν από το ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων, για τα
μέτρα παρεμβάσεως της δημόσιας αποθεματοποίησης - ότι
με την πείρα που αποκτήθηκε, είναι αναγκαίο να απλου
στευθούν οι υπάρχουσες διατάξεις και να προβλεφθεί ότι οι
λεπτομέρειες εφαρμογής θεσπίζονται με απλουστευμένη
διαδικασία ότι θα πρέπει να καταργηθεί o κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 3247/81 ·

ότι, κατ' εφαρμογή των γεωργικών κανονιστικών διατά

ξεων, οι οργανισμοί παρέμβασης αγοράζουν τα προϊόντα
που προσφέρονται στην παρέμβαση · ότι θα πρέπει να υπεν
θυμιστεί ότι η υποχρέωση των κρατών μελών να εγκρίνουν
όλα τα αναγκαία μέτρα για την καλή διατήρηση των
αναλαμβανομένων προϊόντων · ότι η καθιέρωση απογρα
φών των αποθεκευμένων προϊόντων είναι αναγκαία σε
τακτικά διαστήματα για να μπορούν να συγκρίνονται με
την οικονομική λογιστική και τη λογιστική αποθήκης · ότι
θα πρέπει να καθορισθούν οι διατάξεις χρηματοδότησης για
τις περιπτώσεις ποσοτικών απωλειών, ποιοτικής υποτιμή
(1)
0
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365 της 15. 12. 1989, σ. 11

σεως του προϊοντος, μεταφοράς των προϊόντων στην παρέμ
βαση και επανακτήσεως των ποσών από τους πωλητές,
αγοραστές και εναποθηκευτές ·

ότι στο άρθο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
822/87 του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 1987 περί κοινής
οργανώσεως της αμπελοοινικής αγοράς (7), όπως τροποποιή

θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1325/90 (8),
προβλέπει ότι οι δαπάνες των μέτρων για τη διάθεση των
προϊόντων των αποστάξεων που αναφέρονται στα άρθρα 35
και 36 του εν λόγω κανονισμού αναλαμβάνονται από το
ΕΓΤΠΕ, τμήμα Εγγυήσεων ότι θα πρέπει να διευκρινι
σθούν οι διατάξεις που εφαρμόζονται για αυτό το μέτρο
διαθέσεως ·
ότι είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η θέσπιση των λεπτομε
ρειών εφαρμογής και να καθορισθεί η διαδικασία που θα
ακολουθηθεί για το σκοπό αυτό,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Οι ετήσιοι λογαριασμοί καταρτίζονται για κάθε
προϊόν, που αποτελεί αντικείμενο μέτρου παρεμβάσεως
δημόσιας αποθεματοποίησης. Οι λογαριασμοί αυτοί περιέ
χουν ξεχωριστά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες στοιχείων :

α) τις δαπάνες τις σχετικές με τις υλικές ενέργειες που
προκύπτουν υπό την αγορά του προϊόντος από τους
οργανισμούς παρέμβασης
β) τα έξοδα των τόκων για τα κεφάλαια που δεσμεύονται
από τα κράτη μέλη κατά την αγορά των προϊόντων στην
παρέμβαση ·
γ) τα ανοίγματα μεταξύ, αφενός, της αξίας των ποσοτήτων
που μεταφέρονται από το προηγούμενο οικονομικό έτος
και της αξίας των ποσοτήτων που εισέρχονται, λαμβανο
μένων υπόψη των υποτιμήσεων που αναφέρονται στο
στοιχείο δ) και, αφετέρου, της αξίας των ποσοτήτων που
εξέρχονται και εκείνης των ποσοτήτων που μεταφέρον
ται στο επόμενο οικονομικό έτος καθώς και, ενδεχο
μένως, άλλες δαπάνες και έσοδα ·
δ) τα ποσά που προκύπτουν από τις υποτιμήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1883/78.

O κατάλογος των δαπανών που αναφέρονται στο στοιχείο
α) καθώς και λεπτομέρειες των άλλων δαπανών και εσόδων
του στοιχείου γ) αναφέρονται στο παράρτημα.
Τα έξοδα λόγω μεταφοράς στο εσωτερικό ή εκτός εδάφους
κράτους μέλους εγκρίνονται με τη διαδικασία που προβλέ
(7) ΕΕ αριθ. L 84 της 27 . 3 . 1987, σ. 1 .
(8) ΕΕ αριθ. L 132 της 23. 5. 1990, σ. 19.
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Αριθ. L 337/4

πεται στο άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75 ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1340/90 (2), ή ανάλογα με την περίπτωση,
στο αντίστοιχο άρθρο των άλλων κανονισμών περί κοινής
οργάνωσης γεωργικών αγορών και καταχωρίζονται λογι
στικά σύμφωνα με το στοιχείο α).
2. H λογιστική καταχώρηση των διαφόρων στοιχείων
δαπανών και εσόδων, εκτός εάν έχει θεσπισθεί ειδική
διάταξη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 8, πραγμα
τοποιείται σε συνάρτηση με τη χρονική στιγμή της υλικής
ενέργειας, την οποία συνεπάγεται το μέτρο παρέμβασης.
3 . Όταν ένας λογαριασμός εμφανίζει πιστωτικό
υπόλοιπο, το υπόλοιπο αυτό εκπίπτει από τις δαπάνες του
τρέχοντος οικονομικού έτους.
Άρθρο 2
1 . Τα κράτη μέλη λαμάβνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για
να εξασφαλίσουν την καλή διατήρηση του προϊόντος που
αποτέλεσε αντικείμενο κοινοτικών παρεμβάσεων.
,2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή, ύστερα από
αίτησή της, για τις συμπληρωματικές διοικητικές διατάξεις
που θεσπίζουν για την εφαρμογή και τη διαχείριση των

μέτρων παρεμβάσεως.
Άρθρο 3

1 . Οι οργανισμοί παρέμβασης προβαίνουν, κατά τη διάρ
κεια κάθε οικονομικού έτους, σε απογραφή για κάθε προϊόν
που έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοτικών παρεμβάσεων.
2. Προβαίνουν στη σύγκριση των αποτελεσμάτων της εν
λόγω απογραφής για τα στοιχεία των λογιστικών καταχω
ρήσεων * οι ποσοτικές διαφορές πoυ διαπιστώνονται θα
/ πρέπει να καταχωρίζονται λογιστικά, σύμφωνα με το άρθρο
5, καθώς και οι ποιοτικές διαφορές που διαπιστώνονται
κατά τους ελέγχους.
Άρθρο 4
1 . Είναι δυνατόν να ορισθεί όριο ανοχής των επιτρεπομέ
νων απωλειών όσον αφορά τη διατήρηση των αποθεματο
ποιημένων ποσοτήτων.
Οι ποσοτικές απώλεις που οφείλονται στη διατήρηση αντι
στοιχούν στη διαφορά ανάμεσα στα θεωρητικά αποθέματα
που προκύπτουν από τη λογιστική απογραφή και το πραγ
ματικό απόθεμα που υπάρχει την τελευταία ήμερα του οικο
νομικού έτους βάσει της απογραφής που προβλέπεται στο
άρθρο 3, ή, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, στο
λογιστικό απόθεμα που υφίσταται μετά την εξάντληση του
πραγματικού αποθέματος μιας αποθήκης.
2. Είναι δυνατό να ορισθεί όριο ανοχής για τις επιτρεπό
μενες απώλειες κατά τη μεταποίηση των αναληφθέντων
προϊόντων.

3 . Οι ποσότητες που λείπουν λόγω κλοπών ή άλλων
απωλειών που προκύπτουν από συγκεκριμένες αιτίες δεν
προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό των ορίων ανοχής
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
4. Τα όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
ορίζονται σύμφωνα με τηδιαδικασία που προβλέται στο
άρθρο 8, αφού εξετασθούν, εάν υπάρχει ανάγκη, από την
αρμόδια επιτροπή διαχείρισης.
C ) ΕΕ αριθ. L 281 της , 1 . 11 . 1975 , σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 134 της 28. 5. 1990, α 1 .
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Άρθρο 5

1 . Όλες οι ποσότητες που λείπουν και οι ποσότητες που
έχουν υποστεί φθορά λόγω των πραγματικών συνθηκών
αποθήκευσης, μεταφοράς ή μεταποίησης, ή λόγω υπερβο
λικά μακροχρόνιας διατήρησης, καταχωρίζονται λογιστικά
ως εξελθούσες από το απόθεμα παρέμβασης κατά την
ημερομηνία διαπίστωσης της απώλειας ή της φθοράς.
2. H αξία που αντιστοιχεί στις ποσότητες που αναφέρον
ται στην παράγραφο 1 καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικα
σία που προβλέπεται στο άρθρο 8.

3. Εκτός ειδικών κοινοτικών και κανονιστικών διατάξεων
τα ενδεχόμενα έσοδα από την πώληση των προϊόντων που
έχουν υποστεί φθορά καθώς και ενδεχόμενα άλλα ποσά που
εισπράττονται σε αυτά τα πλαίσια δεν εγγράφονται λογι
στικά.

4. Εκτός ειδικών κοινοτικών και κανονιστικών διατά
ξεων, ένα προϊόν θεωρείται ότι έχει υποστεί φθορά όταν δεν
ανταποκρίνεται πλέον στους ποσοτικούς όρους που ισχύουν
κατά την αγορά.
5. Σε περίπτωση ποσοτικών απωλειών ή φθοράς του προϊ
όντος λόγω φυσικών καταστροφών, το κράτος μέλος ενημε
ρώνει σχετικά την Επιτροπή. H τελευταία λαμβάνει τις
κατάλληλες αποφάσεις σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 8.
Άρθρο 6

Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή επιστραφεί από τους
πωλητές, αγοραστές και εναποθηκευτές τα οποία αντιστοι
χούν :

— σε πραγματικά έξοδα που προκύπτουν από τη μη τήρηση
των προδιαγραφών που καθορίζονται για την αγορά και
την πώληση των προϊόντων,
— στις εγγυήσεις που καταπίπτουν κατ' εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 352/78 (3),
— στα ποσά με τα οποία επιβαρύνονται οι εμπορευόμενοι
για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους που προβλέπο
νται από τους κοινοτικούς κανόνες,
ι πρέπει να καταχωρίζονται λογιστικά σε πίστωση του
ΕΓΤΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
Άρθρο 7
H χρηματοδότηση των δαπανών διάθεσης των αλκοολών
που προβλέπονται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, διέπεται από τους κανόνες των
άρθρων 2 έως 6 του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 8
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 729/70.

Άρθρο 9
O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3247/81 καταργείται.
Άρθρο 10
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου
1990.

(3) ΕΕ αριθ. L 50 της 22. 2. 1978, σ. 1 .
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Νοέμβριου 1990.
Για τα Συμβούλιο
O Πρόεδρος
V. SΑCCΟΜΑΝDΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στοιχεία δαπανών και εσόδων που δύνανται να περιληφθούν στους λογαριασμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1

A. Στοιχεία δαπανών σχετικά με τις υλικές ενέργειες αποθεματοποίησης που αναφέρονται στο στοιχείο a)
1 . Έξοδα που καλύπτονται από κατ' αποκοπή ποσά :
α)
6)
γ)
δ)
ε)

είσοδος
έξοδος
αποθεματοποίηση, λαμβανομένων υπόψη των εξόδων απογραφής
μεταποίηση ή αφαίρεση των οστών
συσκευασία
'

στ) σήμανση
ζ) αναλύσεις ·
'
η) μετουσίωση ή χρωματισμός, διαχείριση ή εργατικό δυναμικό ·
9) έξοδος από το απόθεμα και εκ νέου είσοδος στο απόθεμα ·
ι) μεταφορά μετά την παρέμβαση ·
,
ια) μεταφορά εργοστάσιο — αποθήκη ·
ιβ) έξοδα που προκύπτουν από τη δωρεάν διανομή προϊόντων από τη δημόσια παρέμβαση.

2. Τα έξοδα που δεν καλύπτονται από τα κατ' αποκοπή ποσά και που δεν οφείλουν, κατ' ανάγκη, να συνδέο
νται με τη στιγμή της υλικής ενέργειας :

— τα έξοδα μεταφοράς πριν την παρέμβαση που έχουν καταβληθεί ή εισπραχθεί κατά τις αγορές,
— τα έξοδα που προκύπτουν από μια μεταφορά εντός ή εκτός του εδάφους του κράτους μέλους ή κατά την
εξαγωγή,
— τα έξοδα που προκύπτουν από διαγωνισμό,

,

— τα έξοδα που προκύπτουν από τις ενέργειες που προβλέπονται από τους κοινοτικούς κανόνες.

B. Αλλα στοιχεία δαπανών ή εσόδων που αναφέρονται στο στοιχείο γ):

— αξία των ποσοτήτων που έχουν απωλεσθεί ή έχουν υποστεί φθορά, που αναφέρται στο άρθρο 5 παράγραφοι
1 , 2 και 5,

— ποσά που έχουν εισπραχθεί ή επιστραφεί από πωλητές, αγοραστές ή εναποθηκευτές άλλους από εκείνους
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3493/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Νοέμβριου 1990

για τον καθορισμό των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση της πριμοδότησης στους
παραγωγούς προβείου και αιγείου κρέατος
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της
25ης Σεπτεμβρίου 1989 για την κοινή οργάνωση των αγορών
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), και ιδίως
το άρθρο 5 παράγραφος 8,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89
προβλέπει ότι, για να αντισταθμιστεί η ενδεχόμενη απώλεια
εισοδήματος, χορηγείται πριμοδότηση στους παραγωγούς
προβείου και αιγείου κρέατος ότι είναι, κατά συνέπεια,
αναγκαίο να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι αυτού του
μέτρου ·

ότι στο ίδιο αυτό άρθρο προβέπονται ανώτατα όρια για την
εν λόγω πριμοδότηση, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το
κατά πόσον η εκμετάλλευση του δικαιούχου βρίσκεται ή

όχι σε μειονεκτική ζώνη κατά την έννοια της οδηγίας
75/268/EOK του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1975 περί
της ορεινής γεωργίας και της γεωργίας σε ορισμένες -μειονε

κτικές περιοχές ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 797/85 (2) · ότι θα πρέπει, για να

εξασφαλιστεί η ισότητα μεταχείρισης των αιτούντων, να
καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ορίων αυτών
για την περίπτωση που η εν λόγω εκμετάλλευση βρίσκεται
εν μέρει σε μειονεκτική περιοχή καθώς και, κατ' αναλογία,
για την περίπτωση που o δικαιούχος μετακινεί εποχιακά

την αγέλη του σε μια μειονεκτική περιοχή επί αρκετά
μακρύ χρονικό διάστημα
ότι, προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει να οριστούν κριτήρια
βάσει των οποίων o δικαιούχος να μπορεί να θεωρείται ότι
επιδίδεται στην κτηνοτροφική δραστηριότητα υπό συνθήκες
παρόμοιες με εκείνες στος οποίες υπόκεινται οι κτηνοτρό
φοι των οποίων η εκμετάλλευση βρίσκεται καθ' ολοκληρίαν
σε μειονεκτική περιοχή -ότι, κατά συνέπεια, η έννοια της
εκμετάλλευσης πρέπει να οριστεί · ότι, επιπλέον, θα πρέπει
να διασαφηνιστούν οι προϋποθέσει εφαρμογής των εν
λόγω ορίων στην περίπτωση των ομάδων παραγωγών ·

ότι στην πράξη οι σημερινοί ορισμοί των όρων «επιλέξιμη
προβατίνα», «επιλέξιμη αίγα» και «επιλέξιμο θηλυκό
προβατοειδές εκτός της επιλέξιμης προβατίνας», όπως
ορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 872/84 του Συμβου
λίου της 31ης Μαρτίου 1984 για τη θέσπιση γενικών
κανόνων σχετικά με τη χορήγηση πριμοδότησης υπέρ των
(') ΕΕ αριθ. L 289 της 7. 10. 1989, σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. L 128 της 19. 5. 1975, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 93 της 30. 3 . 1985, σ. 1 .

παραγωγών προβείου κρέατος (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1970/87 (5), συνε
πάγεται δυσκολίες ελέγχου ότι οι όροι αυτοί πρέπει να
επανακαθορισθούν, λαμβανομένης υπόψη της πείρας που
αποκτήθηκε ότι οι εργασίες για την εκπόνηση νέων
ορισμών έδειξαν ότι υπάρχουν δυσκολίες διοικητικής φύσης
οι οποίες δεν έχουν επιλυθεί ακόμη · ότι θα πρέπει/
επομένως, να προβλεφθεί ότι, για την περίοδο 1991 , θα
εξακολουθήσουν να ισχύουν οι υφιστάμενοι ορισμοί, εν
αναμονή της απόφασης που πρέπει να ληφθεί από το
Συμβούλιο πριν από τις 31 Μαΐου 1991 *
ότι, για λόγους ορθής διοικητικής διαχείρισης, είναι
σκόπιμο να προβλέπεται η μεταφορά της καταβολής της
πριμοδότησης στην επόμενη περίοδο όταν το κατά μονάδα
ποσόν της είναι ελάχιστο · ότι, αφετέρου, σε περίπτωση που
το ποσό των προκαταβολών που καταβλήθηκαν κατά τη
διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας είναι μεγαλύτερο από το
ποσό της καταβλητέας πριμοδότησης για την εν λόγω
περίοδο, πρέπει να προβλεφθεί η αφαίρεση αυτής της διαφο
ράς από το ποσό της καταβλητέας πριμοδότησης για την
επόμενη περίοδο,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού ορίζονται ως:
1 , παραγωγός προβείου ή/και αιγείου κρέατος : o μεμονωμέ
νος κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, o οποίος επωμίζεται επί μονίμου βάσεως του
κινδύνους ή/και την οργάνωση της εκτροφής δέκα τουλά
χιστον προβατίνων και, όσον αφορά τις περιοχές που
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, δέκα προβατίνων ή/και αιγών, στο
έδαφος ενός και του αυτού κράτους μέλους. Για τους
σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, o
κάτοχος της εκμετάλλευσης είναι o κύριος της αγέλης,
πλην ειδικών περιπτώσεων που πρέπει να προσδιορι
στούν και οι οποίες απορρέουν από τύπους συμβάσεων
προβλεπόμενους από το γεωργικό δίκαιο ή τα ήθη και
έθιμα της χώρας, σύμφωνα με τα οποία o κάτοχος της
εκμετάλλευσης, ενώ επωμίζεται τους κινδύνους ή/και την

οργάνωση της εκτροφής, δεν είναι κύριος ολόκληρης ή
μέρους της αγέλης ·
2, ομάδα παραγωγών : κάθε ομάδα, ένωση ή άλλη μορφή
συνεργασίας η οποία συνεπάγεται την ύπαρξη αμοιβαίων
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ των παραγωγών
προβείου και αιγείου κρέατος. Ως ομάδες παραγωγών
θεωρούνται επίσης οι ενώσεις οι οποίες έχουν σκοπό την
από κοινού εκτροφή της αγέλης, χωρίς να είναι δυνατή η
επιμέρους κατανομή της ιδιοκτησίας της εν λόγω αγέλης
υπό την προϋπόθεση ότι έχει αποδειχθεί ότι τα μέλη τους
επωμίζονται σε προσωπική βάση τους κινδύνους ή/και
την οργάνωση της εκτροφής ·
(4) ΕΕ αριθ. L 90 της 1 . 4. 1984, σ. 40.
(5) ΕΕ αριθ. L 184 της 3 . 7. 1987, σ. 23 .
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3, εκμετάλλευση : το σύνολο των μονάδων παραγωγής που
διαχειρίζεται o παραγωγός ή που τίθενται στη διάθεση
του και βρίσκονται στο έδαφος ενός και του αυτού
κράτους μέλους.

H Επιτροπή θεσπίζει με τη διαδικασία του άρθρου 30 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, τις λεπτομέρειες εφαρμο
γής του παρόντος άρθρου και ιδίως τις ιδιαίτερες περιπτώ
σεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο σημείο 1 , καθώς
και τις λεπτομέρειες εφαρμογής των ορίων που προβλέπο
νται στο άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3013/89 όσον αφορά τις ομάδες παραγωγών.
Άρθρο 2
1 . Τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 5 παρά
γραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 εφαρμόζο
νται ξεχωριστά σε κάθε παραγωγό, ακόμη και στην περί
πτωση που αυτός αποτελεί μέλος μιας ή περισσοτέρων
ομάδων παραγωγών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση o
ίδιος παραγωγός μπορεί να λάβει την πλήρη πριμοδότηση,
μέχρι τα προαναφερόμενα ανώτατα όρια, μία μόνο φορά.
2. Παραγωγός σε μειονεκτική περιοχή θεωρείται κάθε
παραγωγός προβείου ή/και αιγείου κρέατος του οποίου η
εκμετάλλευση βρίσκεται στις περιοχές που ορίζονται κατ'
εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας
75/268/EOK.

Θεωρείται ομοίως παραγωγός σε μειονεκτική περιοχή o
παραγωγός προβείου ή/και αιγείου κρέατος του οποίου το
50 % τουλάχιστον της χρησιμοποιούμενης γεωργικής επιφά
νειας της εκμετάλλευσης κατά την έννοια του άρθρου 5
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 571 /88 του
Συμβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου 1988 για τη διοργάνωση
κοινοτικών ερευνών, σχετικά με τη διάρθρωση των γεωργι
κών εκμεταλλεύσεων κατά τη χρονική περίοδο
1988/ 1997 ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 807/89 (2), ευρίσκεται στις εν λόγω περιο
χές και χρησιμοποιείται για την παραγωγή προβείου ή/και
αιγείου κρέατος.
3. Επιπλέον, θεωρείται παραγωγός σε μειονεκτική
περιοχή o κάτοχος εκμετάλλευσης που μετακινεί εποχιακώς
την αγέλη του, υπό τον όρο ότι :
— αφενός το 90 % τουλάχιστον των ζώων για τα οποία
ζητεί πριμοδότηση, βόσκει επί 90 τουλάχιστον συνεχείς
ημέρες στος περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 3 παρά
γραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας 75/268/EOK,
— αφετέρου, η έδρα της γεωργικής του εκμετάλλευσης
βρίσκεται σε επακριβώς οριοθετημένες γεωγραφικές
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περιοχές, για τις οποίες είναι παραδεκτό ότι η εποχιακή
μετακίνηση των ζώων αποτελεί παραδοσιακή πρακτική
της εκτροφής προβατοειδών και αιγοειδών και ότι οι
μετακινήσεις αυτές είναι οι απαραίτητες διότι κατά την
περίοδο της μετακίνησης οι υπάρχοντες βοσκότοποι δεν
επαρκούν.
4. H Επιτροπή προσδιορίζει, με τη διαδικασία του
άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, τις
γεωγραφικές περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 .

Άρθρο 3

H ανά προβατίνα καταβλητέα πριμοδότηση που αναφέρεται
στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 καταβάλ
λεται μόνον εφόσον το ύψος της .υπερβαίνει ένα ποσό που
πρέπει να καθορίζεται με την διαδικασία του άρθρου 30 του
εν λόγω κανονισμού · σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό της
πριμοδότησης προστίθεται στο ποσό της πριμοδότησης που
είναι καταβλητέα ανά προβατίνα για την επόμενη περίοδο
εμπορίας στην ή στις εν λόγω περιοχές.
Άρθρο 4

Σε περίπτωση που, μετά το τέλος μιας περιόδου εμπορίας,
διαπιστώνεται ότι το ποσό που έχει προκαταβληθεί, κατ'
εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, υπερβαίνει το ποσό της πριμοδότησης
που είναι καταβλητέα ανά προβατίνα για την εν λόγω
περίοδο, τότε από το ποσό της πριμοδότησης που είναι
καταβλητέα ανά προβατίνα για την επόμενη περίοδο αφαι
ρείται ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά αυτή.
Άρθρο 5
O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 872/84 καταργείται, εκτός από

τα σημεία 2, 3 και 4 του άρθρου 1 καθώς και το παράρτημα,
η εφαρμογή των οποίων περιορίζεται στις πριμοδοτήσεις
που καταβάλλονται για την περίοδο εμπορίας το 1991 .
Το αργότερο πριν απο τις 31 Μαΐου 1991 , το Συμβούλιο
αποφασίζει τους ορισμούς των όρων «επιλέξιμη προβα
τίνα», «επιλέξιμη αίγα» και «επιλέξιμο θηλυκό προβατοει
δές εκτός της επιλέξιμης προβατίνας» οι οποίοι θα εφαρμό
ζονται για τις πριμοδοτήσεις που πρέπει να καταβληθούν
για τις μεταγενέστερες περιόδους εμπορίας.
Άρθρο 6
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται για τις πριμοδοτήσεις που καταβάλλονται για
την περίοδο εμπορίας 1991 και για τις επόμενες περιόδους
εμπορίας.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ,ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξελλες, 27 Νοεμβρίου 1990.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
V. SΑCCΟΜΑΝDΙ

(') ΕΕ αρι9. L 56 της 2 . 3. 1988, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ . L 86 της 31 . 3 . 1989, σ. 1 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3494/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 27ης Νοεμβρίου 1990
για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρησης κοινοτικής ποσόστωσης για χημικώς καθαρή
φρουκτόζη καταγωγής τρίτων χωρών μη συνδεδεμένων με προτιμησιακή εμπορική συμφω
νία με την Κοινότητα (1991)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,
την πρόταση της Επιτροπής,
ότι το άρθρο 7α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80 του
Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1980 για τον καθορισμό
του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα
εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργι
κών προϊόντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1436/90 (2), προβλέπει ότι το μετα
βλητό στοιχείο που επιβαρύνει από 1ης Ιουλίου 1990 τις
εισαγωγές των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
1702 50 00, καταγωγής τρίτων χωρών, που δεν συνδέονται
με προτιμησιακή εμπορική συμφωνία με την Κοινότητα,
ισούται με την εισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 16 παρά
γραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1069/89 (4), η οποία επιβαρύνει τις εισαγωγές των προϊό
ντων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 10,
1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 90 30·

ότι θα πρέπει, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του
« Γύρου της Ουραγουάης», να διατηρηθούν οι δυνατότητες
εξαγωγής στην κοινοτική αγορά χημικά καθαρής φρουκτό
ζης καταγωγής τρίτων χωρών που δεν συνδέονται με προτι

μησιακή εμπορική συμφωνία με την Κοινότητα ■ ότι o
προσανατολισμός αυτός τηρείται αν οι δυνατότητες διείσδυ
σης στην κοινοτική αγορά ατομικών γεωργικών προϊόντων
καταγωγής των εν λόγω τρίτων χωρών δεν είναι μικρότερες,
κατά το 1991 , από το μέσο όρο εκείνων που πραγματοποιή
θηκαν στη διάρκεια των ετών 1987 και 1988 · ότι o μέσος
όρος των εισαγωγών χημικά καθαρής φρουκτόζης, καταγω
Αύξων
αριθμός

1702 5000

ότι θα πρέπει, ιδίως, να διασφαλιστεί η υπό όρους και συνε
χής πρόσβαση όλων των εισαγωγέων της Κοινότητας στην
εν λόγω ποσόστωση και η αδιάλειπτη εφαρμογή του
δασμού που προβλέπεται γι' αυτή σε όλες τις εισαγωγές του
εν λόγω προϊόντος, σε όλα τα κράτη μέλη, μέχρι την εξάν
τληση της ποσόστωσης · ότι θα πρέπει να μην προβλεφθεί
κατανομή μεταξύ των κρατών μελών, με την επιφύλαξη της
ανάληψης, από την ποσόστωση, των ποσοτήτων που αντι
στοιχούν στις ανάγκες τους υπό τους όρους και σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 ·
ότι, δεδομένου ότι το Βασίλειο ατου Βελγίου, το Βασίλειο
των Κάτω Χωρών και το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμ
βούργου έχουν ενωθεί και αντιπροσωπεύονται από την

οικονομική ένωση Μπενελούξ, κάθε πράξη σχετική με τη
διαχείρηση των αναλήψεων που πραγματοποιούνται από
την εν λόγω οικονομική αυτή ένωση μπορεί να γίνεται από
ένα από τα μέλη της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1991 το μεταβλητό
στοιχείο που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινό
τητα του προϊόντος που περιγράφεται κατωτέρω, καταγω
γής τρίτων χωρών μη συνδεδεμένων με την Κοινότητα με
προτιμησιακή εμπορική συμφωνία, αναστέλλεται ολικά
μέσα στα όρια κοινοτικής ποσόστωσης που αναφέρεται στη
συνέχεια :

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

09 009

γής αυτών των χωρών στη διάρκεια των ετών 1987 και 1988,
ανήλθε στους 4 504 τόνους ότι θα πρέπει, επομένως, να
ανοιχθεί για την περίοδο από 1ης Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμ
βρίου 1990 κοινοτική ποσόστωση με ατέλεια του μεταβλη
τού στοιχείου, για ποσότητα ίση με 4 504 τόνους ·

Φρουκτόζη χημικώς καθαρή

Άρθρο 2

H Επιτροπή διαχειρίζεται την ποσόστωση που αναφέρεται
στο άρθρο 1 και μπορεί να λαμβάνει κάθε χρήσιμο διοικη
τικό μέτρο για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διαχεί
ρισή της.

Μέγεθος της
ποσόστωσης
(σε τόνους)

Ποσοστωτικός
δασμός

4 504

20

(σε %)

το προϊόν που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό και εάν
αυτή η διασάφηση γίνει δεκτή από τις τελωνειακές αρχές,
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, με κοινοποίηση στην
Επιτροπή αντλεί, από την ποσόστωση, ποσότητα που αντι
στοιχεί στις ανάγκες αυτές.

Άρθρο 3

Εάν ένας εισαγωγέας υποβάλει σε κράτος μέλος διασάφηση
θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στην οποία περιλαμβάνεται
αίτηση χορήγησης του ευεργετήματος της ποσόστωσης για

Οι αιτήσεις για ανάληψη με την ένδειξη της ημερομηνίας
αποδοχής της εν λόγω διασάφησης πρέπει να διαβιβάζονται,
χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή.

(1)
(2)
(3)
(4)

Οι αναλήψεις εγκρίνονται από την Επιτροπή σε συνάρτηση
με την ημερομηνία αποδοχής των διασαφήσεων θέσης σε
ελεύθερη κυκλοφορία από τις τελωνειακές αρχές του ενδια

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

323
138
177
114

της
της
της
της

29. 11 . 1980, σ. 1 .
31 . 5 . 1990, σ. 9.
1 . 7. 1981 , σ. 4.
27. 4. 1989, σ. 1 .
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φερόμενου κράτους μέλους, στο μέτρο που το διαθέσιμο
υπόλοιπο το επιτρέπει.

Εάν ένα κράτος μέλος δεν χρησιμοποιήσει τις ποσότητες
που άντλησε, τις επιστρέφει, μόλις τούτο καταστεί δυνατό,
στην ποσόστωση.
Εάν οι αιτούμενες ποσότητες είναι μεγαλύτερες από το
διαθέσιμο υπόλοιπο της ποσόστωσης, η χορήγηση γίνεται
ανάλογα με τις αιτήσεις. H Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη
μέλη για τις πραγματοποιούμενες αναλήψεις.
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Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη εγγυώνται στους εισαγωγείς του εν λόγω
προϊόντος την υπό ίσους όρους και συνεχή πρόσβαση στην
ποσόστωση, εφόσον το υπόλοιπο της ποσόστωσης το
επιτρέπει.
Άρθρο 5

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1991 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Νοέμβριου 1990.
Για το Συμβούλιο
Ο Προεδρος
V. SΑCCΟΜΑΝDΙ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3495/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Δεκεμβρίου 1990
περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα
άλευρα και στα πλιγοόρια 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. 1340/90 (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.
2205/90 (4), και ιδίως το άρθρο 3,

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,

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 30 Νοεμβρίου 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 έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν επί του παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,

Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως και των πλιγου
ριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1801 /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

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 4 Δεκεμβρίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 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
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.
σ.
σ.
σ.
σ.

1.
1.
1.
9.
8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 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
0712 90 19

' 142,31 (2) 0
142,31 (2) (3)

198,89 (') Î5)

1001 90 91

24,85
24,85
29,99

1001 90 99

29,99

1002 00 00

1008 30 00

55,10
46,40
46,40
38,04
38,04
29,58
29,58
46,40
46,40
46,40
46,40

1008 9010

0

0

1008 90 90

46,40

72,41

1101 00 00

55,84
90,99
51,84
59,40

249,99
231,72
321,60
269,08

10011010

1001 10 90

■

29,58
29,58

Τρίτες χώρες

1003 00 10

1003 00 90
1004 00 10

1004 00 90
1005 10 90
1005 90 00

1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00

110210 00
1 103 1 1 10

1103 1190

198,89 00
168,67
168,67

1 56,25 (6)
148,84
148,84
146,00
146,00

142,31 (2)(3)

142,31 j2) (3)
1 46,97 (♦)
61,53

132,51 (4)

72,41 H

C ) Για τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 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.
(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 η 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).
(') 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. 3496/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Δεκεμβρίου 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. 1340/90 (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.

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
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 30 Νοεμβρίου 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 TÔN ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

2205/90 (4), και ιδίως το άρθρο 3,

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,

Άρθρο 1

1.

Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που

καθορίζονται εκλ των προτέρων για τις εισαγωγές των σιτη

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 (S) 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

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Δεκεμβρίου
1990.

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

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
O
(♦)
(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 .

1975 ,
1990,
1985,
1990,
30. 6. 1990,

σ.
σ.
σ.
σ.
σ.

1.
1.
1.
9.
11 .
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του κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 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

12

1

2

3

Κωδικός ΣΟ

07099060

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0 .

21,95

21,95

21,31

1001 90 99

0

21,95

21,95

21,31

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

1101 00 00

0

30,74

30,74

0

, 0

.

0
.

0

29,85

B. Βυνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

12

1

2

3

4

1107 10 11

0

39,07

39,07

37,93

37,93

1107 10 19

0

29,19

29,19

28,34

28,34

1107 10 91

0

0

0

0

0

1 107 10 99

0

0

0

0

0

1 107 20 00

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3497/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Δεκεμβρίου 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 όσον αφορά την πολιτική και τη
διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας (0, 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 6 620 τόνους εξευγενι
σμένου κραμβελαίου

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 :

Άρθρο 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 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.
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, 3 Δεκεμβρίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1986, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 174 της 7. 7. 1990, σ. 6.
(3) ΕΕ αριθ. L 136 της 26. 5. 1987, σ. 1 .

(«) ΕΕ αριθ. L 204 της 25. 7. 1987, σ. 1 .
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1 . Δράσεις αριθ.('): 892/90, 895 έως 897/90, 923 έως 928/90, 835 έως 838/90 και 867/90

/

2. Πρόγραμμα : 1990

3. Δικαιούχος : World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Rome (τέλεξ 626675 WFP I)
4. Εκπρόσωπος του δικαιούχοι) (2) : βλέπε ΕΕ αριθ. C 103 της 16. 4. 1987
5 . Τόπος ή χώρα προορισμού : βλέπε παράρτημα II
6. Προϊόν που Φα συγκεντρωθεί : εξευγενισμένο κραμβέλαιο

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) : βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 3 (III.A.1 )
8. Συνολική ποσότητα : 6 620 τόνοι καθαρά

9. Αριθμός παρτίδων: τρεις (παρτίδα A : 847 τόνοι παρτίδα B : 2 012 τόνοι παρτίδα Γ : 3 761 τόνοι
10. Συσκευασία και σήμανση : βλέπε ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 197, σ. 7 (I.3.3)
— μεταλλικά δοχεία 5 1 (4 μεταλλικά δοχεία) σε κάθε χαρτόνι
— τα δοχεία και τα χαρτόνια πρέπει να φέρουν το ακόλουθο κείμενο : βλεπε παράρτημα II
11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά
12. Στάδιο παράδοσης : παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης
1'3 . 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 : 1.2 — 1 . 3. 1991
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : —

19. Διαδικασία για τον καθορισμό των εξόδων της προμήθειας (4) : διαγωνισμός

20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 18. 12. 1990, ώρα 12.00.
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 8. 1 . 1990, ώρα 12.00.
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 22. 2 — 22. 3. 1991
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 (8) : Bureau de l'aide alimentaire, à l'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 : —
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Σημειώσεις:

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

(2) Αντιπρόσωπος της Επιτροπής με τον οποίο έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής : βλέπε κατάλογο που δημοσιεύ
θηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 237 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.
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 :

— φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό,
— πιστοποιητικό προελεύσεως.
δράση αριθ. 838/90 : χρειάζεται πιστοποιητικό που να δηλώνει ότι το φυτικό έλαιο δεν περιέχει χοιρινό λίπος
(να αποσταλεί μαζί με τα φορτωτικά έγγραφα).

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

(5) Για να αποφευχθεί η συμφόρηση των γραμμών τέλεξ, παρακαλούνται οι υποβάλλοντες προσφορά να προσκομί
ζουν, πριν από την ημερομηνία και την ώρα που καθορίζονται στο σημείο 20 του παρόντος παραρτήματος, την
απόδειξη ότι έχει συσταθεί η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87, κατά προτίμηση :
— είτε με απευθείας κατάθεση στο γραφείο που αναφέρεται στο σημείο 24 του παρόντος παραρτήματος,
— είτε μέσω τηλεαντιγραφικής συσκευής σε έναν από τους ακόλουθους αριθμούς στις Βρυξέλλες: 235 01 32,
236 10 97, 235 01 30, 236 20 05.

(6) Όσον αφορά τη συσκευασία και τη συντήρηση, εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζονται για το βουτυρέ
λαιο στο σημείο 1.3.3 της ανακοίνωσης της Επιτροπής στην ΕΕ αριθ. C 216 της 14. 8. 1987, σ. 7. Εντούτοις, δεν
απαιτείται το ερμητικό κλείσιμο υπό ατμόσφαιρα αζώτου.
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BIJLAGE II — ANEXO II
Designación

Cantidad total

de la

de la partida
(en toneladas)
Totalmængde
(tons)

partida
Parti

Bezeichnung

Cantidades parciales
(en toneladas)

Beneficiario

País destinatario

Inscripción en el embalaje

Delmængde
(tons)

Modtager

Modtagerland

Emballagens påtegning

Empfänger

Bestimmungsland

Aufschrift auf der Verpackung

Δικαιούχος

Χώρα
προορισμού

Ένδειξη επί της συσκευασίας

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

Gesamtmenge

Teilmengen
der Partie
(in Tonnen)
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
Χαρακτηρισμός
της παρτίδας
(σε τόνους)
της παρτίδας
(σε τόνους)
Total quantity
Partial quantities
Lot
(in tonnes)
(in tonnes)
Quantité totale
Désignation
Quantités
partielles
du lot
du lot
(en tonnes)
(en tonnes)
der Partie

Designazione
della partita

Aanduiding
van de partij

Quantità totale

della partita
(in tonnellate)
Totale hoeveelheid

van de partij
(in ton)

Designação

Quantidade total

do lote

(em toneladas)

A

847 '

Quantitativi parziali
(in tonnellate)
Deelhoeveelheden

(in ton)

Quantidades parciais
(ém toneladas)

Sudan

400

Action No 892/90 / Sudan 0370900 / Vegetable
oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Port Sudan

Benin

100

Action No 895/90 / Benin 0209602 / Vegetable
oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Cotonou

» WFP
287

60

Benin

Action No 896/90 / Benin 0209602 / Vegetable
oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Cotonou

Cameroon

Action

i

B

2012

No

897/90

/

Cameroon

0077302 /

Vegetable oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Douala
Ecuador

300

Acción n0 923/90 / Ecuador 0264100 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Guayaquil
Ecuador

300

Acción n° 924/90 / Ecuador 0309600 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Guayaquil
Perú

168

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por

' WFP

el Programa Mundial de Alimentos / Callao
Perú

335

Acción n0 925/90 / Perú 0249201 / Aceite

Acción n0 926/90 / Perú 0249201 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Matarani
Perú

168

Acción n0 927/90 / Perú 0249201 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Salaverry
t

Designación
de la

partida
Parti

Cantidad total

de la partida
(en toneladas)
Totalmængde
(tons)
Gesamtmenge

Cantidades parciales
(en toneladas)

Beneficiario

Pais destinatario

Inscripción en el embalaje

Delmængde
(tons)

Modtager

Modtagerland

Emballagens påtegning

Empfänger

Bestimmungsland

Aufschrift auf der Verpackung

Δικαιούχος

Χώρα
προορισμού

Ένδειξη επί της συσκευασίας

Beneficiary

Recipient country

Markings on the packaging

Quantités partielles
(en tonnes)

Bénéficiaire

Pays destinataire

Inscription sur l'emballage

Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Beneficiario

Teilmengen
der Partie
(in Tonnen)
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα Μερικές ποσότητες
Χαρακτηρισμός
της παρτίδας
(σε τόνους)
της παρτίδας
(σε τόνους)
Partial quantities
Total quantity
Lot
(in tonnes)
(in tonnes)
Bezeichnung
der Partie

Désignation
du lot

Designazione
della partita

Aanduiding
van de partij
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Quantité totale
du lot

(en tonnes)
Quantità totale

della partita
(in tonnellate)
Totale hoeveelheid

van de partij
(in ton)

Deelhoeveelheden

(in ton)

Designação

Quantidade total

do lote

(em toneladas)

Quantidades parciais
(em toneladas)

Paese

Iscrizione sull'imballaggio

destinatario

Begunstigde

Bestemmingsland

Aanduiding op de verpakking

Beneficiário

País destinatário

Inscrição na embalagem

El Salvador

741

Acción n0 928/90 / El Salvador 0388600 / Aceite

Vegetal / Donación de la CEE / Despachado por
el Programa Mundial de Alimentos / Acajutla
C

578

3 761

Tchad

<

Action n0 835/90 / Tchad 0349900 / huile

végétale / don de la Communauté économique
européenne / action du programme alimentaire
mondial / Douala en transit vers Ndjamena,
Tchad

Djibouti

1 000

Action n0 836/90 / Djibouti 0415801 / huile

végétale / don de la Communauté économique
européenne / action du programme alimentaire
mondial / Djibouti
1 000

. WFP

1 000

Ethiopia

Action No 837/90 / Ethiopia 0417601 /
Vegetable oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Assab

Pakistan

Action

No

838/90

/

Pakistan

0425600

/

Vegetable oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Karachi
L

183

*

Somalia
:

Action

No

867/90

/

Somalia

0372900

/

Vegetable oil / Gift of the European Economic
Community / Action of the World Food
Programme / Mogadishu
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3498/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Δεκεμβρίου 1990

περί καθορισμού, για τη Μεγάλη Βρετανία, του ποσού της μεταβλητής πριμοδοτήσεως κατά
τη σφαγή των προβατοειδών και των ποσών προς είσπραξη για τα προϊόντα που εξάγονται
από την περιοχή 1
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. 3013/89 του Συμβουλίου της
25ης Σεπτεμβρίου 1989 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα των κρεάτων προβατοειδών και αιγοειδών ('),

τον ' κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1633/84 της Επιτροπής της
8ης Ιουνίου 1984 περί των τρόπων εφαρμογής της μετα
βλητής πριμοδοτήσεως κατά τη σφαγή των προβατοειδών
και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2661/80 (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1075/89 (3), και ιδίως το άρθρο 3 παρά
γραφος 1 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,

αριθ. 3013/89 προκύπτει ότι, για την εβδομάδα που αρχίζει
στις 12 Νοεμβρίου 1990, η μεταβλητή πριμοδότηση για τη
σφαγή των προβατοειδών που είναι επιδεκτικά να επωφελη
θούν από αυτή στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι
σύμφωνη με τα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα που

ακολουθεί - ότι, για την ίδια εβδομάδα, οι διατάξεις που
προβλέπονται στο άρθρο 24 παράγραφος 5 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 καθώς και εκείνες του άρθρου 4 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1633/84 οδηγούν, μετά από την
απόφαση του Δικαστηρίου της 2ας Φεβρουαρίου 1988, στην
υπόθεση 61 /86, στον καθορισμό των ποσών που θα εισπρα
χθούν επί των προϊόντων που εγκαταλείπουν την περιοχή 1
σύμφωνα με το ίδιο παράρτημα
ότι, όσον αφορά τους αναγκαίους ελέγχους για την εφαρ
μογή των διατάξεων σχετικά με τα εν λόγω ποσά, είναι

σκόπιμο να διατηρηθεί το σύστημα του ελέγχου που
προβλέπεται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1633/84, με
την επιφύλαξη ενδεχόμενου καθορισμού ειδικότερων διατά
ξεων,

Εκτιμώντας :
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το μόνο κράτος μέλος που
καταβάλλει τη μεταβλητή πριμοδότηση κατά τη σφαγή
στην περιοχή 1 , κατά την έννοια του άρθρου 29 παράγρα
φος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 * ότι είναι
λοιπόν αναγκαίο να καθορίζεται από την Επιτροπή το
επίπεδο καθώς και το ποσό που εισπράττεται επί των προϊ

όντων που εξάγονται από την εν λόγω περιοχή για την
εβδομάδα που αρχίζει στις 12 Νοεμβρίου 1990 ■
ότι, κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1633/84, το ποσό της μεταβλητής πριμοδοτήσεως κατά
τη σφαγή πρέπει να καθορίζεται κάθε εβδομάδα από την
Επιτροπή ·
ότι, κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1633/84, το ποσό προς είσπραξη για τα προϊόντα που
εξάγονται από την περιοχή 1 πρέπει να καθορίζεται κάθε
εβδομάδα για καθένα από αυτά τα κράτη μέλη από την

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Για ^α προβατοειδή ή τα κρέατα προβατοειδών που έχουν
δηλωθεί στη Μεγάλη Βρετανία, στην περιοχή 1 , κατά την
έννοια του άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3013/89, ως δυνάμενα να τύχουν της μεταβλητής
πριμοδοτήσεως κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που αρχί
ζει στις 12 Νοεμβρίου 1990, το ποσό της πριμοδοτήσεως
καθορίζεται σε 70,857 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα βάρους,
κατ' εκτίμηση ή πραγματικού, του σφαγίου του υποστάντος
την κατάλληλη προετοιμασία, στα όρια βάρους που έχουν

καθορισθεί στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1633/84.
Άρθρο 2

Επιτροπή ·

ότι στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3618/89
της Επιτροπής της 1ης Δεκεμβρίου 1989, περί λεπτομερειών
εφαρμογής του καθεστώτος περιορισμού της εγγυήσεως
στον τομέα του αιγοπροβείου κρέατος (4), τα εβδομαδιαία
ποσά του κατευθυντηρίου επιπέδου καθορίζονται στο
άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 ■

ότι από την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται
στο άρθρο 24 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
C)
0
(3)
"(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αρι9.

L
L
L
L

289
154
114
351

της
της
της
της

7. 10. 1989, σ. 1 .
9. 6. 1984, σ. 27.
27. 4. 1989, σ. 13.
2. 12. 1989, σ. 18.

Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α)
και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, τα οποία έχουν
εξαχθεί από το έδαφος της περιοχής 1 κατά τη διάρκεια της
εβδομάδας που αρχίζει στις 12 Νοεμβρίου 1990, τα προς
είσπραξη ποσά ισούνται με εκείνα που καθορίζονται στο
παράρτημα.
Άρθρο 3

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

Εφαρμόζεται από τις 12 Νοεμβρίου 1990.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

4. 12. 90

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

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

το» κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 1990 περί καθορισμού, για τη Μεγάλη Βρετανία, του
ποσού της μεταβλητής πριμοδότησης κατά τη σφαγή των προβατοειδών και των ποσών προς είσπραξη για
τα προϊόντα που εξάγονται από την περιοχή 1
(Ecu/l 00 kg)
Ποσά

Κωδικός ΣΟ

0104 10 90

A. Προϊόντα που μπορούν να αποτελέσουν
αντικείμενο της πριμοδοτήσεως
που αναφέρεται στο άρθρο 24 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89

B. Προϊόντα αναφερόμενα στο άρθρο 4
παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1633/84 (1)

Ζων βάρος

Ζων βάρος

33,303

0

0104 20 90

0

Καθαρό βάρος

Καθαρό βάρος

0204 10 00

70,857

0

0204 2 1 <00

70,857

0

0204 50 1 1

0

0204 22 10

49,600

0204 22 30

77,943

0204 22 50

92,114

0204 22 90

92,114

0204 23 00

128,960

0204 3000

53,143

020441 00

53,143

0204 42 10

37,200 .

020442 30

58,457

020442 50

69,086

020442 90

69,086

020443 00

96,720

0204 50 13

0

0204 50 15

0

0204 50 19

0

0204 50 31

0

0204 50 39

0

0204 50 51

0

0204 50 53

0

0204 50 55

0

0204 50 59

II

0204 50 71

0204 50 79

0
0

Il

0210 90 11

92,114

021090 19

128,960

0

1602 90 71 :

— Μη αποστεωμένα
— Αποστεωμένα

92,114
128,960

(') H αποδοχή στο να επωφεληθούν αυτών των μειωμένων ποσών εξαρτάται από την τήρηση των όρων που προβλέπονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1633/84.
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11

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Νοεμβρίου 1990
σχετικά με το σχέδιο απόρριψης των ραδιενεργών αποβλήτων του εργοστάσιου παρασκευής
καυσίμων Demox-P1 στο Dessel (Βέλγιο)
(Τα κείμενα στη γαλλική και ολανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(90/626/Eυρατόμ)

H βελγική κυβέρνηση, με επιστολή που παρελήφθη στις 13
Ιουλίου 1990; διαβίβασε στην Επιτροπή, σύμφωνα με το
άρθρο 37 της συνθήκης Ευρατόμ, τα γενικά στοιχεία

σχετικά με το σχέδιο απόρριψης των ραδιενεργών
αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του εργο
στασίου Demox-P1 .

Με βάση τα στοιχεία αυτά, και ύστερα από διαβουλεύσεις
με την ομάδα εμπειρογνωμόνων που αναφέρει το άρθρο 37,
η Επιτροπή σχημάτισε την ακόλουθη γνώμη :
1 . Οι εγκαταστάσεις απέχουν από το πλησιέστερο σημείο
της επικράτειας ενός άλλου κράτους μέλους, της Ολλαν
δίας, περίπου 11 χιλιόμετρα.
2. Υπό κανονικές συνθήκες, τα αέρια απόβλητα θα οδηγή
σουν σε ασήμαντη, από την άποψη της υγείας, έκθεση
του πληθυσμού άλλων κρατών μελών σε ραδιενέργεια.

3. H επεξεργασία των υγρών και στερεών αποβλήτων θα
γίνεται στις εγκαταστάσεις Belgoprocess που βρίσκονται
εκεί κοντά · υγρά απόβλητα με χαμηλή ραδιενέργεια θα
απορρίπτονται στο χώρο των εγκαταστάσεων. H απόρ
ριψη αυτή δεν θα προκαλέσει αξιόλογη μόλυνση του
περιβάλλοντος στα σύνορα άλλων κρατών μελών.

4. Στην περίπτωση απρόβλεπτης διαφυγής ραδιενεργών
υλικών που θα μπορούσε να προκληθεί από ατύχημα, με
τις διαστάσεις που προβλέπουν τα γενικά στοιχεία, οι
δόσεις που μπορεί να φθάσουν σε άλλα κράτη μέλη δεν
8α είναι σημαντικές από την άποψη της υγείας.
Συμπερασματικά, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η εφαρ
μογή του σχεδίου για την απόρριψη των ραδιενεργών
αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του εργο
στασίου Demox-P1 δεν πρόκειται, υπό συνθήκες κανονικής
λειτουργίας, είτε στην περίπτωση ατυχήματος με τις προβλε
πόμενες διαστάσεις, να καταλήξει σε αξιόλογη, από την
άποψη της υγείας, ραδιενεργό μόλυνση με ραδιενέργεια των
υδάτων, του εδάφους ή του εναέριου χώρου άλλου κράτους
μέλους.
H παρούσα γνώμη απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 1990.
Για την Επιτροπή
Carlo RIPA DI MEANA

Μέλος της Επιτροπής
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στην απόφαση 90/525/EOK της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 1990 που δίνει άδεια στα
κράτη μέλη να επιτρέπουν προσωρινά την εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού το οποίο δεν αντα
ποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 66/404/EOK του Συμβουλίου

(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριά L 292 της 24ης Οκτωβρίου 1990)

στο παράρτημα, είδος «Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.», κράτος μέλος «GΒ», στήλη «kg», διάβαζε : «500».
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