ISSN 0250-8168

Επίσημη Εφημερίδα

L 127
34ο ετος

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Έκδοση
στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

Περιεχόμενα

I

1

23 Μαΐου 1991

Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1322/91 της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1991 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και
στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
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Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1323/91 της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1991 περί καθορισμού
των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά,
τα άλευρα και τη βύνη
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Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1324/91 της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1991 περί καθορισμού
των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
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* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1325/91 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1991 περί θεσπίσεως
των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων
αναλώσιμων εμπορευμάτων
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* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1326/91 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1991 περί παύσεως
της αλιείας γαύρου από πλοία με σημαία της Γαλλίας
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Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1327/91 της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1991 περί χορηγήσεως
βουτυρέλαιου ως επισιτιστική βοήθεια
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* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1328/91 της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1991 για την
τροποποίηση του καταλόγου που είναι προσαρτημένος στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
55/87 για την κατάρτιση του καταλόγου των σκαφών συνολικού μήκους άνω των οκτώ
μέτρων τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δοκότρατες σε ορισμένες παράκτιες
περιοχές της Κοινότητας
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για την κατάρτηση του καταλόγου των σκαφών συνολικού μήκους άνω των οκτώ
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περιοχές της Κοινότητας
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(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.
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δασμολογικών προτιμήσεων
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40.0970) καταγωγής Ταϊλάνδης, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
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Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1333/91 της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1991 περί επαναφοράς
της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 118 (αύξων αριθ.
42.1180) καταγωγής Κίνας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
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Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1334/91 της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1991 περί καθορισμού
της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τη μελάσα
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Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1335/91 της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1991 όσον αφορά τις
αιτήσεις για πιστοποιητικά «ΣΜΣ» που υποβάλλονται από 17 έως 21 Μαΐου 1991 στον
τομέα των σιτηρών για τις εισαγωγές μαλακού σίτου στην Ισπανία

24

Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1336/91 της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1991 περί καθορισμού
του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την
τέταρτη τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 963/91
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II

Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο
91 /265/EKAX :

* Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στά
πλαίσια του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την τροποποίηση της απόφασης
90/414/EKAX που παρεμποδίζει τις συναλλαγές που αφορούν το Ιράκ και το Κουβέιτ ...
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Αριθ. L 127/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1322/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαΐου 1991

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα
άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 (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,
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. 533/91 της Επιτροπής (5) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·
ότι για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών o υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική

τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,
— για 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 21 Μαΐου 1991 ·
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. 533/91 στις τιμές προσφοράς και
στις τιμές αυτής της ημέρας, των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν επί του παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ)
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 καθορίζονται στο
παράρτημα.

ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Μαΐου 1991 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1991 .
Γ:α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C)
(:)
(?)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριS.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
353 της 17. 12. 1990, σ. 23 ,
164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.
59 της 6. 3. 1991 , σ. 1 .

Aρι9. L 127/2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1991 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Εαι/τόνο)
Κωδικός ΣΟ

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10
1001 10 90
1001 90 91

Εισφορά

135,81 (2)0
135,81 00
195,75 0 0
195,75 0 0

1001 90 99

159,75
159,75

1002 00 00

154,12 0

1003 00 10

148,38
148,38
138,77
138,77

1003 00 90
1004 00 10

1004 00 90
1005 10 90

1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00

1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00
1102 10 00

110311 10
1103 11 90

135,81 00
135,81 00
142,66 O
39,74

134,85 0
49,42 0
0
49,42

238,35 0
230,47 0
317,05 O
255,60 O

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.
Q 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 .8 1 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.
O 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).
O Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(*) Κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία η εισφορά αυξάνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3808/90.

Αριθ. L 127/3
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1323/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαΐου 1991

περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφόρές 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,

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. 3577/90 0, 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.
2205/90 (4), και ιδίως το άρθρο 3,

συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντε
λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,
— για τα άλλα νομίσματα, σε 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 21 Μαΐου 1991 ·
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,

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :
ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
( ΕΟΚ) αριθ. 3845/90 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

ΑρSρο 1
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 23 Μαΐου 1991 .

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

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1991 .
Γ\α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C)
H
(')
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281
353
164
201
367

της
της
της
της
της

1 . 11 . 1975 , σ. 1 .
17. 12 . 1990. α. 23 .
24. 6. 1985, σ. 1 .
31 . 7. 1990, σ. 9.
29. 12. 1990, σ. 10.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1991 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
A. Σιτηρά και άλευρα
(Εαι/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

5

6

7

8

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 1010

0

0

0

0

1001 10 90

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

1002 0000

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

100400 10

0

0

0

0

100400 90

0

0

0

0
0

Κωδικός ΣΟ

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 2000

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 9090

0

0

0

0

0

0

0

0

1101 0000

B. Βυνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

5

6

7

8

9

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

1107 20 00

0

0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1324/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαΐου 1991

περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της
ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 464/91 (:), και ιδίως το άρθρο
19 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α),
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,

Εκτιμώντας :
ότι, δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 , η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς αγοράς
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρα
φος στοιχείο στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού και των
τιμών των προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται
να καλυφθεί με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ·

ότι, κατά τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 766/68 του Συμβου
λίου της 18ης Ιουνίου 1968 περί θεσπίσεως των γενικών
κανόνων για τη χορήγηση των επιστροφών κατά την
εξαγωγή ζάχαρης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1489/76 (4), οι επιστροφές για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, μη μετου
σιωμένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, καθορίζο
νται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής και
της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα κοστολογικά
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 του εν λόγω κανονι
σμού · ότι κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών ·

ότι για την ακατέργαστη ζάχαρη η επιστροφή καθορίζεται
για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο ■ ότι αυτή ορίζεται
στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 431 /68 του
Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 1968 που καθορίζει τον αντι
προσωπευτικό ποιοτικό τύπο για την ακατέργαστη ζάχαρη
και τον τόπο διελεύσεως στα σύνορα της Κοινότητας για
τον υπολογισμό των τιμών στον τομέα της ζάχαρης (5) · ότι
η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 766/68 · ότι η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισμό
( ΕΟΚ) αριθ. 394/70 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 1970
περί των λεπτομερειών εφαρμογής της χορηγήσεως των
επιστροφών κατά την εξαγωγή ζάχαρης (6), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1714/88 (7) ■
ότι το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται κατ' αυτόν
τον τρόπο, όσον αφορά την αρωματισμένη ή μετά
προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρμο
(')
(2)
C)
(4)
(5)
('')
( 7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L

177 της 1 . 7 . 1981 , σ. 4.
54 της 28. 2. 1991 , σ. 22 .
143 της 25. 6. 1968, σ. 6.
167 της 26. 6. 1976, σ. 13.
89 της 10. 4. 1968, σ. 3.
50 της 4. 3 . 1970, σ. 1 .
152 της 18. 6. 1988, σ. 23 .

σθεί στην περιεκτικοτητά τους σε σακχαρόζη και να καθο
ρισθεί ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής ·

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν
αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τη ζάχαρη
ανάλογα με τον προορισμό·
ότι σε ειδικές περιπτώσεις το ποσό της επιστροφής δύναται
να καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως·
ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία
του καθεστώτος των επιστροφών, o υπολογισμός τους
πρέπει να βασίζεται στα εξής :

— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντε
λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1676/85
του Συμβουλίου (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (9),
— 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 η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδομάδες ·
ότι είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάμεση χρονική
περίοδο ■
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης, και ιδίως
στις ποσοστώσεις ή στις τιμές ζάχαρης στην κοινοτική και
στη διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής
όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Ζάχαρης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 σε φυσική κατάσταση και μη
μετουσιωμένων καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Μαΐου 1991 .
(*) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985 , σ. 1 .
C) ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7 . 1990, σ. 9.
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O πάρων κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1991 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή
της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
(σε Ecu)

Επιστροφή
Κωδικός προϊόντος

ανά 100 kg

1701 11 90 100

1701 U 90910
1701 11 90 950
1701 12 90 100
1701 12 90910

1701 12 90 950

34,57 (')
34,68 (')
0
34.57 (')
34,68 0
0
0,3758

1701 91 00 000
1701 99 10 100
1701 99 10 910

1701 99 10950
17019990 100

ανά 1 % περιεκτι
κότητας σε σακχαρόζη
και ανά 100 kg καθαρού
βάρους του εν λόγω προϊόντος

37.58
37,70
37,70
0,3758

(') Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδοσεως 92 %. Αν η απόδο
ση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά 92 %, το ποσό της εισφοράς
που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 3
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 766/68.
(-) Καθορισμός που αναστέλλεται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτρο
πής ( ΕΕ αριθ. L 255 της 26. 9. 1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3251 /85 ( ΕΕ αριθ. L 309 της 21 . 11 . 1985, σ. 14).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1325/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Μαΐου 1991

περί θεσπίσεως των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας
ορισμένων αναλώσιμων εμπορευμάτων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1577/81 της Επιτροπής της 12ης
Ιουνίου 1981 περί θεσπίσεως συστήματος απλοποιημένων
διαδικασιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας
ορισμένων αναλώσιμων εμπορευμάτων ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3334/90 (-),
και ιδίως το άρθρο 1 ,
Εκτιμώντας:

ότι στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1577/81
προβλέπεται η θέσπιση, εκ μέρους της Επιτροπής, κατά
μονάδα αξιών περιοδικής ισχύος για τα προϊόντα που καθο
ρίζονται σύμφωνα με την κατάταξη που αναφέρεται στο
παράρτημα ·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των κριτηρίων, που καθο
ρίζονται στον ίδιο κανονισμό, επί των στοιχείων που

ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού,
οδηγεί, για τα σχετικά προϊόντα, στον καθορισμό των κατά
μονάδα αξιών σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Οι κατά μονάδα αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρά
γραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1577/81 καθορίζο
νται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Μαΐου 1991 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 1991 .
Γ\α την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(>) ΕΕ αριθ. L 154 της 13. 6. 1981 , σ. 26.
(2) ΕΕ αρι9. L 321 της 21 . 11 . 1990, σ. 6.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κώδι
κας

Κωδικός

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/ 1 00 kg καθαρού βάρους

Περιγραφή εμπορευμάτων

ΣΟ

Ecu

FB/Flux

Dkr

DM

FF

DR

£Irl

Lit

FI

£

MO

0701 90 51
070190 59

Γεώμηλα πρώιμα

32,26

1365

253.67

66,39

225,22

7262

24,79

49446

74,79

22,40

1.20

0702 0010
0702 00 90

Τομάτες

78.97

3342

620,94

162,51

551,30

17777

60,70

121036

183.08

54.83

1.30

0703 10 19

Κρεμμύδια άλλα και προς φύ

26,18

1 108

205,86

53,87

182,77

5893

20,12

40128

60,70

18,18

Σκόρδα
Πράσα

230,56

9759

1812,85

474,44

1 609,53

51901

177,22

353364

534,52

160,09

31,69

1342

249.61

65,25

221,05

7103

24,39

48368

73,54

22.07

Κουνουπίδια

111,88

4727

881,91

229,55

781,19

24749

86,13

171354

258,72

78,54

53,72
Λαχανάκια Βρυξελλών
Κράμβες λευκές και κράμβες 23.77
ερυθρές
Μπρόκολα ( Brassica oleracea var. 134,42

2267

423,88

110,06

374,08

11735

41.29

82719

124.09

37,72

1004

187,40

48,78

165,99

5259

18.30

36411

54,97

16,69

5690

1 056,94

276,61

938,40

30259

103,32

206021

311.64

93,33

τευση

1.40

0703 20 00

1.50

ex 0703 90 00

1.60

ex 0704 10 10
ex 070410 90

1.70

070420 00

1.80

070490 10

1.90

ex 070490 90

italica)

Λάχανο του είδους κήνος

54,22

2295

426,33

111,57

378,52

12205

41,67

83102

125.70

37,65

Μαρούλια

63.31

2679

497,79

130,27

441,96

14251

48,66

97030

146,77

43,96

ex 0705 29 00

Αντίδια

45.32

1923

357,88

93,59

315,84

10133

34,99

69174

105,45

31,22

1.130

ex 0706 10 00

48,03

2033

377,66

98,83

335.30

10812

36,92

73614

111,35

33,35

1.140

ex 0706 90 90

Καρότα
Ραφανίδες

54.33

2302

429.62

111,96

379.00

12152

41,89

83107

126,19

37,58

1.150

0707 00 1 1
0707 00 19

Αγγούρια

30,33

1284

238,50

62,42

211,75

6828

23.31

46489

70,32

21,06

1.160

0708 10 10
0708 10 90

Μπιζέλια (Pisum sativum )

200,02

8466

1 572,71

411.60

1 396,32

45026

153,75

306556

463.71

138,88

1.100

ex 070490 90

1.110

0705 1 1 10
0705 1 1 90

1.120

Φασόλια :

1.170
1.170.1

0708 20 10
0708 20 90

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus 119,83
spp.)

5072

942,24

246,59

836,57

26976

92,11

183664

277,82

83,21

1.170.2

0708 20 10
0708 20 90

Φασόλια (Phaseolus Ssp., vulgaris 176,64
var. Compressus Savi)

7477

1 388,88

363,48

1233,11

39763

135,78

270723

409,51

122,65

1.180

ex 0708 90 00

1.190

0709 10 00

1.200

1.200.1
1.200.2

ex 0709 20 00
ex 0709 20 00

1.210

0709 30 00

1.220

ex 0709 40 00

1.230

0709 51 30

Κύαμοι

41,33

1749

324,96

85,04

288,51

9303

31,76

63342

95,81

28,69

Αγγινάρες

76,11

3221

598,42

156.61

531.31

17132

58.50

116646

176,44

52.84

245,92

10410
15446

1933,63

506,05

1716,77

2869,17

750,90 2547,38

55359
82143

189,03
280,49

376908
559265

570,13
845,98

170,76
253,37

Σπαράγγια :
— Πράσινα
— Έτερα

364,91

71,56
Μελιτζάνες
Σέλινα με ραβδώσεις (Apium gra 78,07
veolens var. dulce)
Μανιτάρια του είδους Chanterel 547,80

3029

562.68

147,26

499,57

16109

55.00

109679

165,90

49,69

3304

613,86

160,65

545.01

17574

60.01

119655

181,00

54,21

23223

4305,96

1 127,97 3777,47

112445

420,46

845160

1271,93

383,30

les

1.240

0709 60 10

Γλυκοπιπεριές

118,34

5009

930,46

243,51

826,11

26638

90,96

181369

274,35

82,17

1.250

0709 90 50

ΜάραSον

132,46

5606

1044,13

272,03

925,86

29388

102,12

202520

306,62

92,52

1.260

0709 90 70

ΚολοκυΜκια

89,13

3773

700,86

183,42

622,26

20065

68.51

136613

206.65

61,89

1.270

ex 0714 20 10

Γλυκοπατάτες ολόκληρες, νωπές

72.78

3080

573,11

149.64

502,35

15180

55,82

112490

168,76

50,99

87.98

3716

694,15

180,34

612,04

18967

67,47

135667

203,31

61.65

142,49

42,67

(που προορίζονται για την αν
θρώπινη κατανάλωση)
2.10

ex 0802 40 00

2.20

ex 0803 00 10

2.30

ex 0804 30 00

2.40

ex 080440 10
ex 080440 90

Κάστανα (Castanea spp.), νωπά
Μπανάνες (άλλες από εκείνες
του είδους των Αντιλλών), νω
πές
Ανανάδες, νωποί
Αχλάδια της ποικιλίας Avocats,
νωπά

61,46

2601

483,28

126,48

429,08

13836

47,24

94202

45,92

1944

361,11

94,51

320,61

10338

35,30

70390

106,47

31,89

102,37

4333

804,91

210.65

714,64

23044

78,69

156896

237,33

71.08
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Κώδι

Κωδικός

κας

ΣΟ

2.50

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/ 100 kg καθαρού βάρους
Περιγραφή εμπορευμάτων

ex 0804 50 00

2.60.2

2.60.3

Μάγγες και goyaves, νωπαί

Dkr

DM

FF

DR

£Irl

Lit

FI

£

Ecu

FB/Flux

125,50

5312

986,80

258,26

876,13

28251

96,47

192350

290,96

87,14

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά :

2.60
2.60.1

Αριθ. L 127/9

0805
0805
0805
0805

10 11
10 21
10 31
1041

— Αιματόσαρκα και ημιαιμα
τόσαρκα

86,60

3666

680,95

178,21

604,58

19495

66,57

132732

200,78

60,13

0805
0805
0805
0805

10 15
10 25
10 35
10 45

— Navels, Navelines, Navelates,
Salustianas, Vernas, Valencia
Lates, Maltaises, Shamoutia,
Ovalis, Trovita, Hamlins

39,01

1651

306,76

80,28

272,36

8782

29,99

59796

90,45

27.09

0805
0805
0805
0805

10
10
10
10

— Έτερα

34.76

1471

273,98

71,38

242,95

7711

26,79

53142

80,45

24.27

19
29
39
49

Μανταρίνια (στα οποία περι

2.70

λαμβάνονται και τα Tangerines
και τα Satsumas) νωπά. Κλημεν
τίνες (Clémentines), Wilkings και
παρόμοια υβρίδια εσπεριδοει
δών, νωπά :
2.70.1

ex 0805 2010

— Clémentines

98,73

4183

780.66

203,45

688,69

22082

76,12

151013

229,30

68,30

2.70.2

ex 0805 20 30

— Montreales και Satsumas

87,22

3692

685.85

179,49

608,93

19635

67,05

133687

202,22

60,56

2.70.3

ex 0805 20 50

— Μανταρίνια και Wilkings

97,89

4143

769.67

201,43

683,35

22035

75.24

150026

226,94

67,97

2.70.4

ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

— Tangerines και έτερα

69,39

2937

545,63

142.79

484,43

15621

53,34

106356

160,88

48.18

2.80

ex 0805 30 10

Λεμόνια ( Citrus limon, Citrus li

39.77

1683

312,72

81,84

277,65

8953

30,57

60956

92,20

27,61

Γλυκολέμονα ( Citrus aurantifo 167,07

7072

1313,66

343.80

1 166,33

37609

128,42

256062

387.33

116,01

1728

9191

62576

monum), νωπά
2.85

ex 0805 30 90

lia), νωπά

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά :

2.90

2.90.1
2.90.2

2.100

2.110

ex 0805 40 00
ex 0805 40 00

— Λευκά

— Ροζ

080610 U
0806 10 15
0806 10 19

Σταφυλαί επιτραπέζιοι

0807 10 10

Υδροπέπονες

40,83
78.20

3310

321,03
614.86

84,01
160,91

285,02
545,90

17603

31,38
60,11

119850

94,65
181,29

28,35
54,29

129,76

5493

1 020,32

267,03

905,89

29211

99,74

198883

300.84

90.10

37,72

1596

296,57

77,61

263,3J

8490

28,99

57809

87,44

26.19

4333

804,94

210,66

714,67

23045

78,69

156902

237.34

71,08

122,61

5190

964,07

252,31

855,95

27601

94.25

187920

284,26

85,13

60,07

2542

472,31

123,61

419,34

13522

46,17

92064

139,26

41,71

Πέπονες (εκτός των υδροπεπό

2.120

νων):
2.120.1

ex 0807 10 90

— Amarillo, Cupeer, Honeydew 102,37
(συμπεριλαμβάνεται Cantale
ne), Onteniente, Piel de Sapo
(συμπεριλαμβάνεται Verde

2.120.2

ex 0807 1090

— Έτεροι

Liso), Rochet, Tendrai, Futuro
2.130

0808 10 91
0808 10 93

Μήλα

0808 10 99

Αχλάδια

2.140

2.140.1

2.140.2

0808
0808
0808
0808

20 31
20 33
20 35
20 39

Αχλάδια — Naschi (Pyrus pyrifo 184,12

7793

1447,68

378,88

1 285,32

41446

141,52

282186

426.85

127,84

0808
0808
0808
0808

20 31
20 33
20 35
20 39

Έτεροι

78,17

3309

614.68

160,87

545,74

17598

60,09

119816

181,24

54.28

lia)

2.150

0809 10 00

Βερίκοκα

69.21

2929

544,23

142,43

483,19

15581

53,20

106083

160,46

48,06

2.160

0809 20 10
0809 20 90

Κεράσια

151,28

6386

1 193,65

309,95

1 053,40

33046

116,27

232934

349,44

106,23

2.170

ex 0809 3000

Ροδάκινα

243.24

10296

1912,57

500,54

1 698,07

54756

186,97

372802

563,92

168,89
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Κώδι

Κωδικός

κας

ΣΟ

2.180

ex 0809 30 00
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Ύψος των κατά μονάδα αξιών/ 1 00 kg καθαρού βάρους
Περιγραφή εμπορευμάτων
Ecu

Ροδάκινα υπό την ονομασία 106,81

FB/Flux

Dkr

DM

FF

DR

£Irl

Lit

FI

£

4533

843,46

220,60

744,40

23883

82,46

163032

248,54

73,60

Nectarines

2.190

0809 4011
0809 40 19

Δαμάσκηνα

175.66

7436

1381,21

361,48

1 226,30

39543

135,03

269229

407,25

121,97

2.200

0810 10 10
0810 10 90

Φράουλες

146.67

6208

1 153,26

301,82

1 023,92

33017

1 12,74

224797

340,04

101,84

2.205

0810 2010

Σμέουρα

220,99

51684

9600,19 2512,50 8523,49 274849

938,53

1871289

2830,64

847,79

2.210

0810 40 30

Καρποί των φυτών myrtilles 145,50
(καρποί του Vaccinium Myrtillus)

6146

111,57

224360

336,22

101,95

2.220

0810 90 10

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 110,80

1 147,96

298,25

1012,17

31366

4690

871,21

228,00

773,50

24942

85,17

169819

256,88

76,93

431,24

111,97

380,57

11938

42,00

84154

126,24

38,38

2.230

ex 0810 90 80

Ρόδια

54,65

2307

2.240

ex 0810 90 80

Διόσπυρος (συμπεριλαμβάνεται 299,23

12666

2352,76

615,75

2088,89

67358

230,01

458605

693,71

207,77

10450

1941,06

508,00

1 723,37

55572

189,76

378357

572,32

171,41

το Sharon)
2.250

ex 0810 90 30

Litchis

246,87
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1326/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαΐου 1991

περί παύσεως της αλιείας γαύρου από πλοία με σημαία της Γαλλίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

διαίρεσης CIEM VIII, από πλοία με σημαία της Γαλλίας ή
νηολογημένα στη Γαλλία, έφθασαν τις ποσοστώσεις που
είχαν διατεθεί για το 1991 ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2241 /87 του Συμβουλίου της
23ης Ιουλίου 1987 περί θεσπίσεως ορισμένων μέτρων ελέγ
χου των αλιευτικών δραστηριοτήτων ('), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3483/88 (2), και ιδίως
το άρθρο 11 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3926/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό, για ορισμένα
αποθέματα ιχθύων ή ομάδες ιχθύων, του επιτρεπόμενου
συνόλου των αλιευμάτων για το 1991 και ορισμένων όρων
υπό τους οποίους μπορούν να αλιευθούν (3), όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 793/91 (4), προβλέπει
ποσοστώσεις για το γαύρο για το 1991 ·
ότι, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων που
αφορούν τους ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων
αποθέματος για το οποίο υπάρχει ποσόστωση, είναι ανα
γκαίο να καθορίσει η Επιτροπή την ημερομηνία κατά την
οποία τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται από πλοία που
φέρουν σημαία κράτους μέλους θεωρείται ότι έχουν εξαν
τλήσει την ποσόστωση που έχει διατεθεί ■

ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην
Επιτροπή, το ποσό των αλιευμάτων γαύρου στα ύδατα της

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρ&ρο 1

Το ποσό των αλιευμάτων γαύρου στα ύδατα της διαίρεσης
CIEM VIII, από πλοία με σημαία της Γαλλίας ή νηολογη
μένα στη Γαλλία, εκτιμάται ότι έχει εξαντλήσει τις ποσο
στώσεις που είχαν διατεθεί στη Γαλλία για το 1990.
Απαγορεύεται η αλιεία γαύρου στα ύδατα της διαίρεσης
CIEM VIII, καθώς επίσης και η παραμονή επί του πλοίου ή η
μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο και η εκφόρτωση του
γαύρου, που έχει αλιευθεί στις διαιρέσεις αυτές από πλοία
με σημαία της Γαλλίας ή νηολογημένα στη Γαλλία από την
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 21 Μαΐου 1991 .
Για την Επιτροπή
Manuel MARÍN

Αντιπρόεδρος

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αρι8.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

207 της 29. 7. 1987, σ. 1 .
306 της II . 11 . 1988, σ. 2.
378 της 31 . 12. 1990, σ. 1 .
82 της 28. 3. 1991 , σ. 2.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1327/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Μαΐου 1991

περί χορηγήσεως 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 (:),
και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ),

προϊοντων 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 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 60 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 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.

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 καθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

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

(4) ΕΕ αριθ. L 204 της 25.

7.

1987, σ. 1 .

,
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1 . Δράση αριθ.('): 868/90

2. Πρόγραμμα : 1989

3. Δικαιούχος : Euromaid, PO Box 77, NL-2340 ΑΒ Oegstgeest
4. Εκπρόσωπος του δικαιούχου (') : βλέπε ΕΕ αριθ. C 103 της 16. 4. 1987
5. Τόπος ή χώρα προορισμού : Αίγυπτος

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : βουτυρέλαιο
7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (:) (6) (7) (8): βλέπε ΕΕ αριθ. C 1 14 της 29. 4. 1 99 1 , σ. 6 ( ΕΙ )
8. Συνολική ποσότητα : 60 τόνοι
9. Αριθμός παρτίδων : μία

10. Συσκευασία και σήμανση : 5 kg C) ('")(") και ΕΕ αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 7 και 8 (E2 - E3)
Ενδείξεις στην αγγλική γλώσσα :
Συμπληρωματικές ενδείξεις στη συσκευασία :
«EGYPT / CAM / 902024 / CAIRO VIA ALEXANDRIA / FOR FREE DISTRIBUTION »

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : αγορά της Κοινότητας
12. Στάδιο παράδοσης : παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης

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

15. Λιμάνι εκφόρτωσης : —
16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης : —
17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 3 — 17 . 7. 1991

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) : 10. 6.
1991 , ώρα 12.00

21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δευτερου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 24. 6. 1991 , ώρα 12.00
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης : 17 — 31.7. 1991
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 laide alimentaire, à 1 attention de Monsieur N. Arend,
bâtiment Loi 120, bureau 7/58 , rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (τέλεξ AGREC 22037 AGREC B ή 25670 AGREC
B)

25. Επιστροφή που εφαρμόζεται με αίτηση του υπερθεματιστή (5) : επιστροφή που εφαρμόζεται στις 26. 4. 1991 ,
όπως καθορίζεται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1049/91 της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L 106 της 26. 4. 1991 ,
σ. 46)
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Σημειώσεις:

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

(-') O υπερθεματιστής του χορηγεί πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από επίσημη αρχή και βεβαιώνει ότι δεν έχει
σημειωθεί υπέρβαση, στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, των ισχυουσών προδιαγραφών του προς παράδοση
προϊόντος σχετικά με τη ραδιενεργό ακτινοβολία.

Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να αναφέρει την περιεκτικότητα σε καίσιο 134 και 137.

C) Αντιπρόσωπος της Επιτροπής με τον οποίο έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής: βλέπε Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. C 114 της 29ης Απριλίου 1991 , σ. 34 ( Ιορδανία).
(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 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 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.

(5) O κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 2330/87 της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L 210 της 1 . 8. 1987, σ. 56), 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.

(6) O υπερθεματιστής διαβιβάζει στους αντιπροσώπους των δικαιούχων, κατά την παράδοση, ένα πιστοποιητικό
προελεύσεως για κάθε αριθμό δράσης/αριθμό αποστολής.
(7) O υπερθεματιστής διαβιβάζει στους αντιπροσώπους των δικαιούχων, κατά την παράδοση, ένα υγειονομικό
πιστοποιητικό για κάθε αριθμό δράσης/αριθμό αποστολής.

(8) Το πιστοποιητικό ραδιενέργειας πρέπει να εκδίδεται από μια επίσημη αρχή και να επικυρώνεται για τις
ακόλουθες χώρες : Αίγυπτος.
(9) H φόρτωση πρέπει να γίνεται σε εμπορευματοκιβώτια των 20 ποδών, με όρους FCL/LCL. O προμηθευτής
αναλαμβάνει τη δαπάνη στοιβάξεως των εμπορευματοκιβωτίων στο σταθμό των εμπορευματοκιβωτίων στο
λιμάνι φόρτωσης. O δικαιούχος αναλαμβάνει τις δαπάνες μεταγενέστερων φορτώσεων, συμπεριλαμβανομένης
της δαπάνης αναλήψεως των εμπορευματοκιβωτίων από το σταθμό των εμπορευματοκιβωτίων. Δεν εφαρμό
ζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2200/87.

('") O προμηθευτής πρέπει να αποστείλει αντίγραφο του πρωτοτύπου του λογαριασμού εις:
MM. De Keyzer & Schutz BV,
Postbus 1438,
Blaak 16,
NL-3000 BK Rotterdam .

( ii )

o υπερθεματιστής υποβάλλει στον παραλαμβάνοντα πλήρη κατάλογο του περιεχομένου κάθε εμπορευματο
κιβωτίου, διευκρινίζοντας τον αριθμό των δοχείων αντιστοιχούν σε κάθε παρτίδα φόρτωσης όπως καθορί
ζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

— O υπερθεματιστής οφείλει να σφραγίζει κάθε εμπορευματοκιβώτιο με αριθμημένο σύστημα σφράγισης, του
οποίου o αριθμός πρέπει να δίδεται στον δικαιούχο αποστολέα.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1328/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Μαΐου 1991
για την τροποποίηση του καταλόγου που είναι προσαρτημένος στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
55/87 για την κατάρτιση του καταλόγου των σκαφών συνολικού μήκους άνω των οκτώ
μέτρων τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δοκότρατες σε ορισμένες παράκτιες περιοχές
της Κοινότητας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 του Συμβουλίου της 7ης
Οκτωβρίου 1986 για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων διατή
ρησης των αλιευτικών πόρων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 4056/89 (2),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 55/87 της Επιτροπής της 30ής
Δεκεμβρίου 1986 για την κατάρτιση του καταλόγου των
σκαφών μήκους άνω των οκτώ μέτρων τα οποία επιτρέπεται
να χρησιμοποιούν δοκότρατες σε ορισμένες παράκτιες
περιοχές της Κοινότητας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1142/91 (4), και ιδίως το

του άρθρου 1 παράγραφος 2 του ιδίου κανονισμού · ότι οι
εθνικές αρχές έχουν δώσει όλη την πληροφόρηση βάσει της
απαίτησης που προκύπτει από το άρθρο 3 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 55/87 ■ ότι από την αξιολόγηση της πληροφο
ρίας αυτής προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του
κανονισμού · ότι το εν λόγω σκάφος μπορεί να αντικατα
σταθεί στον πίνακα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 55/87 τροπο
ποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού.

άρθο 3,
Άρθρο 2

Εκτιμώντας :

ότι οι αρχές Δανίας ζήτησαν να αντικατασταθεί στον κατά
λογο που επισυνάπτεται στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
55/87, ένα σκάφος που δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 1991 .
Για την Επιτροπή
Manuel MARÍN

Αντιπρόεδρος

(')
0
(3 )
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

288 της 11 . 10. 1986, σ. 1 .
389 της 30. 12. 1989, σ. 75.
8 της 10. 1 . 1987, σ. 1 .
112 της 4. 5. 1991 , σ. 19.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 55/87 τοποποιεíται ως κάτωθι :
Σκάφος που αντικαθίσταται :
Όνομα
σκάφους

Εξωτερικά στοιχεία
και αριθμοί αναγνώρισης

Αριθμός
κλήσης
ασυρμάτου

Λιμένας
νηολόγησης

Ισχύς
κινητήρος
( kW )

ΔΑΝΙΑ
HV 3

ΟΖΥΡ

Lone

Haderslev

170

Σκάφος που αντικαθιστά το παραπάνω αναγραφόμενο σκάφος :
Εξωτερικά στοιχεία
και αριθμοί αναγνώρισης

Όνομα
σκάφους

Αριθμός
κλήσης
ασυρμάτου

Λιμένας
νηολόγησης

Ισχύς
κινητήρος
( kW)

ΔΑΝΙΑ
HV 3

Vinnie Runge

OVIT

Esbjerg

165

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

23 . 5. 91

Αριθ. L 127/ 17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1329/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Μαΐου 1991

για την τροποπίηση του καταλόγου που είναι προσαρτημένος στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
55/87 για την κατάρτηση του καταλόγου των σκαφών συνολικού μήκους άνω των οκτώ
μέτρων τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δοκότρατες σε ορισμένες παράκτιες περιοχές
της Κοινότητας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3094/86 του Συμβουλίου της 7ης
Οκτωβρίου 1986 για τη θέσπιση τεχνικών μέτρων διατή
ρησης των αλιευτικών πόρων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4056/89 (2),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 55/87 της Επιτροπής της 30ής
Δεκεμβρίου 1986 για την κατάρτιση του καταλόγου των
σκαφών συνολικού μήκους άνω των οκτώ μέτρων τα οποία
επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δοκότρατες σε ορισμένες
παράκτιες περιοχές της Κοινότητας (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1328/91 (4), και
ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιμώντας :
ότι οι αρχές Γερμανίας ζήτησαν να διαγραφεί από τον
κατάλογο που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
55/87, ενα σκάφος που δέν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

του άρθρου 1 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού ■ ότι οι
εθνικές αρχές έχουν δώσει ολη την πληροφόρηση βάσει της
απαίτησης που προκύπτει από το άρθρο 3 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 55/87 · ότι από την αξιολόγηση της πληροφο
ρίας αυτής προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του
κανονισμού · ότι το εν λόγω σκάφος μπορεί να διαγραφεί
από τον πίνακα, '

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο /

Το παράρτημα του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 55/87 τροπο
ποιείται σύμφωνα με το παράτημα του παρόντος κανονι
σμού.

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 1991 .
Για την Επιτροπή
Manuel MARÍN

A ντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το εξής σκάφος διαγράφεται από τον πίνακα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 55/87:
Εξωτερικά στοιχεία
και αριθμοί αναγνώρισης

Όνομα
σκάφους

Αριθμός
κλήσης
ασυρμάτου

Λιμένας
νηολόγησης

Ισχύς
κινητήρος
( kW)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
SC 54

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

Schwalbe

ΕΕ αριθ. L 288 της 11 . 10. 1986, σ. I.
ΕΕ αριθ. L 389 της 30. 12. 1989, σ. 75 .
ΕΕ αριθ. L 8 της 10. 1 . 1987, σ. 1 .
Βλέπε σελίδα 15 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

DJΗS

Büsum

162
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1330/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαΐου 1991

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 3
(αύξων αριθ. 40.0033) και τα προϊόντα της κατηγορίας 5 (αύξων αριθ. 40.0050), καταγωγής
Ινδίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου
δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

προϊοντων 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. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομέ
νων χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 12,

ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 3 (αύξων αριθ. 40.0033 )
και τα προϊόντα της κατηγορίας 5 (αύξων αριθ. 40.0050),
καταγωγής Ινδίας, η οροφή διαμορφώνεται αντιστοίχως σε
ύψος 630 τόνων και 1510 000 τεμαχίων· ότι, στις 26
Μαρτίου 1991 , οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων κατα
γωγής Ινδίας στην Κοινότητα, δικαιούχου των δασμολογι
κών προτιμήσεων, έχουν καλύψει διά καταλογισμού το
επίπεδο της εν λόγω οροφής·

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

Εκτιμώντας :

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, σε κάθε κατηγορία προϊόντων που
αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο ατομικών
οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζονται στη
στήλη 8 του παραρτήματος 1 και στη στήλη 7 του παραρτή
ματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις χώρες ή
εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5 των εν
λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1 του εν
λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών δύναται
να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισαγωγή των
Αύξων
αριθμός
40.0033

Κατηγορία
(μονάδες)
3

(τονοι)

40.0050

5

( 1 000 τεμάχια)

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Από τις 26 Μαΐου 1991 , η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί με βάση τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3832/90,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων καταγωγής Ινδίας :

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ
5512
5513
5514
5515
5803 90 30
Cχ 5905 00 70
ex 6308 00 00

Υφάσματα από συνθετικές και τεχνητες υφαντικές
ίνες μη συνεχείς, άλλα από τα είδη κορδελλοποιίας,
βελούδα, πλούσες, τα φλοκωτά (στα οποία συμπερι
λαμβάνονται τα φλοκωτά σπογγοειδή) και τα
υφάσματα από σενίλλη

6101 10 90
6101 20 90
6101 30 90

Chandails, pullovers (με ή χωρίς μανίκια), twinsets,
γιλέκα και σακάκια ( με εξαίρεση τα σακάκια
κομμένα-ραμμένα) ανοράκ, μπλουζόν, και παρόμοια,
πλεκτά

6102 10 90
6102 20 90
6102 30 90
6110 10 10

6110 1031
6110 10 39
6110 1091

6110
6110
6110
6110
6110

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.

10 99
20 91
20 99
3091
30 99
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Αρθρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1991 .

Γ\α την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 127/ 19

Αριθ. L 127/20

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

23 . 5. 91

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1331/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαΐου 1991

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 75
(αύξων αριθ. 40.0750) καταγωγής Ινδονησίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσο
μένων χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιμώντας :

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, σε κάθε κατηγορία προϊόντων που
αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο ατομικών
οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζονται στη
στήλη 8 του παραρτήματος 1 και στη στήλη 7 του παραρτή
ματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις χώρες ή
εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5 των εν
λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1 του εν

λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών δύναται
Αύξων
αριθμός

40.0750'

Κατηγορία

(μονάδες)
75

( 1 000 τεμάχια)

ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 75 (αύξων αριθ.
40.0750) καταγωγής Ινδονησίας, η οροφή διαμορφώνεται σε
10 000 τόνους - ότι, στις 2 Απριλίου 1991 ,, οι εισαγωγές των
εν λόγω προϊόντων καταγωγής Ινδονησίας στην Κοινότητα
δικαιούχου των δασμολογικών προτιμήσεων, έχουν καλύψει
διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής·
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Ινδονησίας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Από τις 26 Μαΐου 1991 , η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί με βάση τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3832/90,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων καταγωγής Ινδονησίας :

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ
6103 11 00
6103 12 00

6103 1900
6103
6103
6103
6103

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

21 00
22 00

23 00
29 00

Άρθρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1991 .
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

23 . 5 . 91

Αριθ. L 127/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1332/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαΐου 1991

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 97
(αύξων αριθ. 40.0970) καταγωγής Ταϊλάνδης, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομέ
νων χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιμώντας :
ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, σε κάθε κατηγορία προϊόντων που
αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο ατομικών
οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζονται στη
στήλη 8 του παραρτήματος 1 και στη στήλη 7 του παραρτή
ματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις χώρες ή
εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5 των εν
λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1 του εν
λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών δύναται
Αύξων
αριθμός
40.0970

Κατηγορία
(μονάδες)
97

(τόνοι)

Κωδικός ΣΟ
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608

1111
11 19
11 91
1 1 99
19 11
19 19
19 31
19 39
19 91
19 99
90 00

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

ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 97 (αύξων αριθ.
40.0970) καταγωγής Ταϊλάνδης, η οροφή διαμορφώνεται σε
22 τόνους ■ ότι, στις 21 Φεβρουαρίου 1991 , οι εισαγωγές των
εν λόγω προϊόντων καταγωγής Ταϊλάνδης στην Κοινότητα
δικαιούχου των δασμολογικών προτιμήσεων, έχουν καλύψει
διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής·
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Ταϊλάνδης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Από τις 26 Μαΐου 1991 , η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί με βάση τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3832/90,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων καταγωγής Ταϊλάνδης :

Περιγραφή εμπορευμάτων

Δίχτυα κατασκευασμένα με σπάγγους, σχοινιά και
χοντρά σχοινιά σε τόπια, σε τεμάχιο, ή σε καθορι
σμένα σχήματα. Δίχτυα σε καθορισμένα σχήματα
για την αλιεία, από νήματα, σπάγγους και σχοινιά

ΑρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1991 .
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.

Αριθ. L 127/22

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

23 . 5 . 91

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1333/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαΐου 1991

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 118
(αύξων αριθ. 42.1180) καταγωγής Κίνας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

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

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσο
μένων χωρών ('), και ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιμώντας :

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, σε κάθε κατηγορία προϊόντων που
αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο ατομικών

οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζονται στη
στήλη 8 του παραρτήματος 1 και στη στήλη 7 του παραρτή
ματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις χώρες ή
εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5 των εν
λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1 του εν
λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών δύναται

αριθμός

Κατηγορία
(μονάδες)

42.1180

118

Αύξων

ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 118 (αύξων αριθ.
42.1180) καταγωγής Κίνας, η οροφή διαμορφώνεται σε 15
τόνους · ότι, στις 12 Φεβρουαρίου 1991 , οι εισαγωγές των εν
λόγω προϊόντων καταγωγής Κίνας στην Κοινότητα, δικαι
ούχου των δασμολογικών προτιμήσεων, έχουν καλύψει διά
καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής·
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Κίνας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο /

Από τις 26 Μαΐου 1991 , η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί με βάση τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3832/90,
επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των
παρακάτω προϊόντων καταγωγής Κίνας :

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ
6302 29 10
6302 39 10
6302 39 30
6302 52 00

Πανικά τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας από
λινάρι ή ραμί, άλλα από τα πλεκτά

ex 6302 59 00

6302 92 00
ex 6302 99 00

ΑρΒρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1991 .
Γ\α την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.

Αριθ. L 127/23

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

23 . 5 . 91

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1334/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Μαΐου 1991

περί καθορισμού της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τη μελάσα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 464/91 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας :
ότι η εισφορά που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή της
μελάσας έχει καθορισθεί από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
15/91 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1275/91 (4)·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 15/91 στα στοι
χεία που διαθέτει η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση της
εισφοράς που ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του
παρόντος κανονισμού ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουρ
γεία του καθεστώτος των επιστροφών o υπολογισμός τους
πρέπει να βασίζεται στα ακόλουθα :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μεγίστου ανοίγματος όψεως 2,25%, σε συντελε
στή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική τους τιμή,

πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντελεστή που
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του
Συμβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (6),
— 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 21 Μαΐου 1991 ,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

H εισφορά κατά την εισαγωγή που αναφέρεται στο άρθρο
16 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1785/81
καθορίζεται για τις μελάσες, έστω και αποχρωματισμένες
(κωδικοί ΣΟ 1703 10 00 και 1703 90 00), σε 0,29 Ecu ανά 100

χιλιόγραμμα.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Μαΐου 1991 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
(:)
(3)
{4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
54 της 28. 2. 1991 , σ. 22 .
2 της 4. 1 . 1991 , σ. 8.
121 της 16. 5 . 1991 , σ. 25.

(5) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7 . 1990, σ. 9.

Αριθ. L 127/24

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

23 . 5 . 91

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1335/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Μαΐου 1991

όσον αφορά τις αιτήσεις για πιστοποιητικά «ΣΜΣ» που υποβάλλονται από 17 έως 21 Μαΐου
1991 στον τομέα των σιτηρών για τις εισαγωγές μαλακού σίτου στην Ισπανία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
και ιδίως το άρθρο 85 παράγραφος 1 ,

κανονισμο (ΕΟΚ) αριθ. 3296/88 (4), η Επιτροπή έλαβε στις
21 Μαΐου 1991 ανακοίνωση αιτήσεων πιστοποιητικών

«ΣΜΣ» για την εισαγωγή μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου
στην Ισπανία που υπερβαίνει κατά πολύ την προαναφερ
θείσα ποσότητα · ότι πρέπει, συνεπώς, να θεσπισθούν ειδικά
μέτρα για να ληθφεί υπόψη η κατάσταση αυτή,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 598/86 της Επιτροπής της
28ης Φεβρουαρίου 1986 για την εφαρμογή του συμπληρωμα
τικού μηχανισμού που ισχύει κατά τις συναλλαγές για τις
εισαγωγές στην Ισπανία μαλακού σίτου αρτοποιήσιμης
ποιότητας που προέρχεται από την Κοινότητα με τη
σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985 ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1243/91 (2),
προβλέπει μία ενδεικτική ποσότητα για το 1991 που ανέρχε
ται σε 700 000 τόνους·

ότι, με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 574/86 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου
1986 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του
συμπληρωματικού μηχανισμού που εφαρμόζεται στις
συναλλαγές (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον

Άρθρο 1

1 . Οι αιτήσεις πιστοποιητικών «ΣΜΣ» για το μαλακό
αρτοποιήσιμο σίτο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
1001 90 99 που υποβλήθηκαν από 17 έως 21 Μαΐου 1991 και
ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή γίνονται αποδεκτές για τις
ποσότητες που αναφέρονται σε αυτές, πολλαπλασιασμένες
με το συντελεστή 0,28.
2. H έκδοση των πιστοποιητικών «ΣΜΣ» αναστέλλεται
για τις αιτήσεις που εισάγονται από τις 22 Μαΐου 1991 .
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Μαΐου 1991 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 58 της 1 . 3. 1986, σ. 16.
0 ΕΕ αριθ. L 119 της 14. 5 . 1991 , σ. 23 .
(3) ΕΕ αριθ. L 57 της 1 . 3. 1986, σ. 1 .

(4) ΕΕ αριθ. L 293 της 27. 10. 1988, σ. 7 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1336/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Μαΐου 1991

περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για την τέταρτη τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 963/91
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. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 464/91 (:), και ιδίως το άρ
θρο 19 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο 6),

την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφου ληφθούν υπόψη,
ιδίως, η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς
της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά ·

ότι, μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπι
σθούν για την τέταρτη τμηματική δημοπρασία οι διατάξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 1 ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Ζάχαρης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 963/91 της
Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1991 περί διαρκούς δημοπρα
σίας για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστρο
φών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3), διοργανώνονται
τμηματικές δημοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης
αυτής ·
ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 963/91 , καθορίζεται ένα μέγιστο
ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για

Άρθρο 1

Για την τέταρτη τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης,
που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 963/91 , το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή καθορίζεται σε 41,770 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα.
Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Μαΐου 1991 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
0 ΕΕ αριθ. L 54 της 28. 2. 1991 , σ. 22.
(') ΕΕ αριθ. L 100 της 20. 4. 1991 , σ. 9.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1337/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Μαΐου 1991

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 906/91 που καθορίζει, για τα κράτη μέλη,
την απώλεια εισοδήματος καθώς και το ποσό της πριμοδότησης που καταβάλλεται ανά
προβατίνα και ανά αίγα για την περίοδο εμπορίας 1990
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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

ΑρΒρο 1

O κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 906/91 τροποποιείται ως εξής :
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της
25ης Σεπτεμβρίου 1989, για την κοινή οργάνωση αγορών
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 (2)
και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 6,
Εκτιμώντας :

ότι, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 906/91 (3), η Επιτροπή
καθόρισε τα ποσά της πριμοδότησης ανά προβατίνα και το
υπόλοιπο που πρέπει να καταβληθεί για την περίοδο 1990,
και ιδίως τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν στην
περιοχή 4 για τους παραγωγούς ελαφρών αμνών, αφενός,
και τους παραγωγούς βαρέων αμνών αφετέρου ·
ότι το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
3013/89 προβλέπει ότι ορισμένοι παραγωγοί ελαφρών
αμνών μπορούν να λάβουν την πριμοδότηση την οποία
λαμβάνουν οι παραγωγοί βαρέων αμνών · ότι οι ισπανικές
αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι, σ' αυτό το κράτος
μέλος, έχουν υποβληθεί αιτήσεις για την περίοδο 1990 · ότι,
για να καθοριστεί το ποσό της πριμοδότησης και το
υπόλοιπο που πρέπει να καταβληθεί στους παραγωγούς
αυτούς, πρέπει να τροποποιηθεί o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ.
906/91 ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Προβείου και Αιγείου Κρέατος,

1 . Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 , όσον αφορά την περιφέρεια
4, προστίθεται στο τέλος η ακόλουθη περίπτωση :
«— παραγωγοί ελαφρών αμνών προς πάχυνση
για βαρέα σφάγια, που πληρούν τους
όρους του άρθρου 5 παράγραφος 4 του
23,839».
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3013/89

2. Στο άρθρο 4, όσον αφορά την περιφέρεια 4 προστίθεται
στο τέλος η ακόλουθη περίπτωση :

«— παραγωγοί ελαφρών αμνών προς πάχυνση
για βαρέα σφάγεια, που πληρούν τους
όρους του άρθρου 5 παράγραφος 4 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 και οι
οποίοι έχουν λάβει τις προκαταβολές που
προβλέπονται για τους παραγωγούς
14,089 ».
ελαφρών αμνών

Αρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τις 12 Απριλίου 1991 .

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

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 289 της 7. 10. 1989, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 353 της 17 . 12. 1990, σ. 23 .
(J) ΕΕ αριθ. L 91 της 12. 4. 1991 , σ. 19.
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ,
ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Μαΐου 1991
για την τροποποίηση της απόφασης 90/414/EKAX που παρεμποδίζει τις συναλλαγές που
αφορούν το Ιράκ και το Κουβέιτ
(91 /265/EKAX)
01

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ

ΚΡΑΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ
ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

Εκτιμώντας :

ότι, με την απόφαση 90/414/EKAX ('), όπως τροποποιήθηκε
από την απόφαση 9 1 / 1 25/EKAX (2), παρεμποδίστηκαν οι
συναλλαγές προϊόντων που υπάγονται στη συνθήκη ΕΚΑΧ
όσον αφορά το Ιράκ σύμφωνα με τα ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που επέβα
λαν εμπάργκο στο Ιράκ, μετά την εισβολή και την κατοχή
του Κουβέιτ από τα ιρακινά στρατεύματα·

ότι, στις 3 Απριλίου 1 99 1 , το Συμβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών εξάδωσε το ψήφισμα 687 ( 1991 ) ·
ότι η Κοινότητα και τα κράτη μέλη, που συνήλθαν στα
πλαίσια της πολιτικής συνεργασίας, έκριναν αναγκαία την
τροποποίηση της απόφασης 90/414/EKAX για να περιλη

φθούν οι αλλαγές που επέφερε το Συμβούλιο Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά την απαγόρευση πωλή
σεως ή προμήθειας στο Ιράκ προϊόντων και την απαγό
ρευση εισαγωγής προϊόντων, καταγωγής Ιράκ ·
Σε συμφωνία με την Επιτροπή,

2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«Άρθρο 3
1 . Το άρθρο 1 σημείο 2 και το άρθρο 2 σημείο 2 δεν
εφαρμόζονται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο
παράρτημα.
2. Το άρθρο 1 σημείο 1 και το άρθρο 2 σημείο 1 δεν
εφαρμόζονται :

α) στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 σημείο 1 ,
καταγωγής ή προέλευσης Ιράκ ή Κουβέιτ, τα οποία
έχουν εξαχθεί πριν από τις 7 Αυγούστου 1991 ·
β) στα προϊόντα, καταγωγής Ιράκ, η εισαγωγή των
οποίων έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 23
του ψηφίσματος 687 ( 1991 ) του Συμβουλίου Ασφα

λείας των Ηνωμένων Εθνών, από την επιτροπή η
οποία συγκροτήθηκε με το ψήφισμα 661 ( 1990) του
Συμβουλίου Ασφαλείας.
3 . α) Οι εισαγωγές των προϊόντων της παραγράφου 2
στοιχείο β) υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση
εισαγωγής που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών.

β) Οι εξαγωγές των προϊόντων που αναφέρονται στο
παράρτημα υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση
εξαγωγής που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

Άρθρο I

H απόφαση 90/414/EKAX τροποποιείται ως εξής :
1 . Προστίθεται το παράρτημα
παρούσα απόφαση.
C ) ΕΕ αριθ. L 213 της 9. 8. 1990, σ. 3 .
(2) ΕΕ αριθ. L 60 της 7. 3. 1991 , σ. 15 .

που περιέχεται

στην

Άρθρο 2

Το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης εφαρμόζεται απο τις 3
Απριλίου 1991 .
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Άρθρο 3

H παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημε
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 1991 .
O Πρόεδρος
R. SΤΕΙCΗΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3

Υλικά και προμήθειες πρώτης ανάγκης για τον άμαχο πληθυσμό, τα οποία έχει εγκρίνει η επιτροπή του
Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία συγκροτήθηκε με το ψήφισμα 661 ( 1990) του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών στα πλαίσια της απλουστευμένης και συνοπτικής "άνευ αντιρρήσεως" διαδικασίας, κατά
το ψήφισμα 687 ( 1991 ) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.»
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