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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2255/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Σεπτεμβρίου 1994
περί καθορισμού της διαφοράς των τιμών της λευκής ζάχαρης η οποία λαμβάνεται υπόψη
για τον υπολογισμό της εισφοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα
οπωροκηπευτικά και στον αμπελοοινικό τομέα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 426/86 του Συμβουλίου της 24ης
Φεβρουαρίου 1986 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκη
πευτικά ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 549/94 (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγρα
φος 4,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου της 16ης
Μαρτίου 1987 περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής
αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1891 /94 (4), και ιδίως το άρθρο 55 παρά
γραφος 3,
Εκτιμώντας :

ότι, για να δύνανται τα κράτη μέλη να καθορίζουν το ύψος
της εισφοράς η οποία εφαρμόζεται στα διάφορα πρόσθετα
σάκχαρα κατά την εισαγωγή των προϊόντων που απαριθ
μούνται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
426/86 και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87, και που υπάγονται στους
κωδικούς ΣΟ 2009 60 11 , 2009 60 71 , 2009 60 79 και
2204 30 99, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 και σύμφωνα με το

άρθρο 55 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
822/87, να καθορισθεί η διαφορά μεταξύ, αφενός, του μέσου
όρου των τιμών κατωφλίου για ένα χιλιόγραμμο λευκής
ζάχαρης για καθέναν από τους τρεις μήνες του τριμήνου για
το οποίο έχει καθορισθεί η διαφορά και, αφετέρου, του
μέσου όρου των τιμών cif για ένα χιλιόγραμμο λευκής ζάχα
ρης που ελήφθη υπόψη για τον καθορισμό των εφαρμοζόμε
νων στη λευκή ζάχαρη εισφορών, υπολογιζόμενων για
περίοδο η οποία περιλαμβάνει τις δεκαπέντε πρώτες ημέρες
του μήνα που προηγείται του τριμήνου για το οποίο έχει
καθορισθεί η διαφορά, και των δύο αμέσως προηγούμενων
μηνών· ότι, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες κανονι
σμούς, o καθορισμός αυτός πρέπει να πραγματοποιείται από
την Επιτροπή για κάθε τρίμηνο του ημερολογιακού έτους,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
H διαφορά που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 και στο άρθρο 55 παράγρα
φος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 καθορίζεται σε
0,4011 Ecu για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31
Δεκεμβρίου 1994.
ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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49 της 27. 2. 1986, σ. 1 .
69 της 12. 3. 1994, σ. 5.
84 της 27. 3. 1987, σ. 1 .
197 της 30. 7. 1994, σ. 42.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2256/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Σεπτεμβρίου 1994
περί καθορισμού των τιμών ανασχέσεως και των εισφορών στον τομέα του χοιρείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

θηκε για το προηγουμένο τρίμηνο · ότι, για το λόγο αυτό,
πρέπει να υπολογισθεί η εξέλιξη των τιμών των σιτηρών στη
διεθνή αγορά κατά τον καθορισμό των τιμών ανασχέσεως
για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου
1994 ·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του χοιρείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1249/89 (2), και ιδίως
το άρθρο 12 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι, αφενός, οι τιμές ανασχέσεως και, αφετέρου, οι εισφορές
για τα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παρά
γραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 πρέπει να
καθορίζονται εκ των προτέρων για κάθε τρίμηνο, σύμφωνα
με τις μεθόδους υπολογισμού που ορίζονται στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1611 /90 της Επιτροπής της 15ης Ιουνίου
1990 περί καθορισμού των τιμών ανασχέσεως και των
εισφορών στον τομέα του χοιρείου κρέατος (3)·
ότι, εφόσον οι τιμές ανασχέσεως και οι εισφορές στον
τομέα του χοιρείου κρέατος έχουν καθορισθεί τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1976/94 της Επιτροπής (4),
για την περίοδο από 1ης Αυγούστου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου
1994, πρέπει αυτές να καθοριστούν εκ νέου για την περίοδο
από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994 · ότι o καθο
ρισμός αυτός πρέπει, καταρχήν, να υπολογισθεί με βάση τις
τιμές των κτηνοτροφικών σιτηρών για την περίοδο από 1ης
Απριλίου μέχρι 31 Αυγούστου 1994 ·
ότι, κατά τον καθορισμό των τιμών ανασχέσεως που
ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου, 1η Ιανουαρίου και 1η Απρι
λίου, πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των τιμών των
κτηνοτροφικών σιτηρών στη διεθνή αγορά μόνον αν η αξία
της απαιτούμενης ποσότητας των κτηνοτροφικών σιτηρών
εμφανίζει ελάχιστη μεταβολή σε σχέση με εκείνη που
χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της τιμής ανασχέ
σεως του προηγούμενου τριμήνου · ότι αυτή η μεταβολή
έχει καθορισθεί σε 3 % από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2766/75 του Συμβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3906/87 (6) ■

ότι η αξία της ποσότητας των κτηνοτροφικών σιτηρών
απέχει περισσότερο από 3 % από εκείνη που χρησιμοποιή
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1 . 11 . 1975, σ. 1 .
11 . 5. 1989, σ. 12.
16. 6. 1990, σ. 18.
30. 7. 1994, σ. 124.
1 . 11 . 1975, σ. 25.
30. 12. 1987, σ. 11 .

ότι, κατά τον καθορισμό των εισφορών που ισχύουν από
την 1η Οκτωβρίου, 1η Ιανουαρίου και 1η Απριλίου, πρέπει
να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των τιμών των κτηνοτροφικών
σιτηρών στη διεθνή αγορά μόνον αν, συγχρόνως, καθορίζε
ται νέα τιμή ανασχέσεως ·

ότι πρόκειται να καθοριστούν νέες τιμές ανασχέσεως · ότι,
για το λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να καθορισθούν οι
εισφορές αφού ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των τιμών των
κτηνοτροφικών σιτηρών στη διεθνή αγορά·

ότι για τα προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος για τα
οποία το ποσοστό του δασμού έχει παγιωθεί στα πλαίσια
της ΓΣΔΕ, οι εισφορές περιορίζονται στα ποσά που προκύ
πτουν από αυτή την παγίωση ·

ότι με τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3834/90 του Συμβου
λίου της 20ής Δεκεμβρίου 1990 περί μειώσεως για το 1991
των εισφορών για ορισμένα γεωργικά προϊόντα που κατά
γονται από αναπτυσσόμενες χώρες (7), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3668/93 (8), και
(ΕΟΚ) αριθ. 715/90 της 5ης Μαρτίου 1990 του Συμβουλίου
για το καθεστώς που εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα
και σε ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μετα
ποίηση γεωργικών προϊόντων καταγωγής κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (κράτη
AKE)(9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 235/94 ( 10), καθιερώθηκαν ειδικά καθεστώτα
κατά την εισαγωγή που περιλαμβάνουν μείωση κατά 50 %
των εισφορών στα πλαίσια των ποσών που καθορίστηκαν ή
των επισήμων ποσοστώσεων, μεταξύ άλλων για ορισμένα
προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1991 σχετικά
με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ("), δεν εφαρμόζονται
εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής υπερ
πόντιων χωρών και εδαφών ■
(7) ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 121
(8) ΕΕ αριθ. L 338 της 31 . 12. 1993, σ. 22.
H ΕΕ αριθ. L 84 της 30. 3 . 1990, σ. 85 .
( 10) ΕΕ αριθ. L 30 της 3. 2. 1994, σ. 12.
(") ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1991 , σ. 1 .
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ότι οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 3491 /93 ('), και (ΕΚ) αριθ.
3492/93 του Συμβουλίου (2) σχετικά με ορισμένες λεπτομέ
ρειες εφαρμογής της ευρωπαϊκής συμφωνίας περί συνδέσεως
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών
μελών τους αφενός και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας
και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφετέρου, και τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 520/92 του Συμβουλίου της 27ης
Φεβρουαρίου 1992 σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρ
μογής της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και εμπο
ρικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη
τας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα,

αφενός και της Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας αφετέρου (3), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2235/93 (4), και ιδίως το άρθρο 1 ,
καθιέρωσαν σύστημα μειώσεως των εισφορών κατά την
εισαγωγή ορισμένων προϊόντων · ότι o κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 2698/93 της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3560/93 (6), καθόρισε τις λεπτομέ
ρειες εφαρμογής στον τομέα του χοιρείου κρέατος του καθε
στώτος που προβλέπεται στις εν λόγω συμφωνίες·

ότι επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόφαση 94/
1 /EKAX, ΕΚ του Συμβουλίου και της Επιτροπής (7) σχετικά
με το συμπέρασμα των συμφωνιών για τον Ευρωπαϊκό

Οικονομικό Χώρο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και των
κρατών μελών, αφενός και της Αυστρίας της Φιλανδίας
της Ισλανδίας της Νορβηγίας, της Σουηδίας και του Λιχτεν
στάιν, αφετέρου, την επονομαζόμενη «συμφωνία ΕΟΧ» * ότι
οι διμερείς συμφωνίες που αφορούν ορισμένες γεωργικές
διευθετήσεις μεταξύ της Κοινότητας αφενός και της
Αυστρίας και της Φινλανδίας, αφετέρου, αρχίζουν να
ισχύουν, συγχρόνως με τη συμφωνία ΕΟΧ - ότι o κανονι
σμός (ΕΚ) αριθ. 3580/93 της Επιτροπής (8) έχει καθορίσει τις
λεπτομέρειες εφαρμογής για την εισαγωγή των προϊόντων
αυτών καταγωγής Αυστρίας και Φινλανδίας·
ότι οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 3641 /93 (9), και (ΕΚ) αριθ.
3642/93 ( |0) του Συμβουλίου σχετικοί με ορισμένες λεπτομέ
ρειες εφαρμογής της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο

Αριθ. L 245/3

και εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα, αφενός, και τη Δημοκρατία της
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αφετέρου · ότι o κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 1590/94 της Επιτροπής ("), καθόρισε τις λεπτομέ
ρειες εφαρμογής στον τομέα του χοιρείου κρέατος του καθε
στώτος που προβλέπεται στις συμφωνίες αυτές·
ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου (12)
άνοιξε τις κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις που
αφορούν ορισμένα αγροτικά προϊόντα και καθόρισε τις
εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή αυτών των
προϊόντων · ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1432/94 (13) καθό
ρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής που διέπουν το καθεστώς
εισαγωγής το προβλεπόμενο από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
774/94 για το χοίρειο κρέας·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Χοιρείου Κρέατος
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

1 . Κατά την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμ
βρίου 1994, οι τιμές ανασχέσεως και οι εισφορές που
προβλέπονται στα άρθρα 12 και 8 αντίστοιχα του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 για τα προϊόντα που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του ίδιου κανονισμού,
καθορίζονται στα ποσά που εμφαίνονται στο παράρτημα.
2. Εν τούτοις, για τα προϊόντα που υπάγονται στους
κωδικούς ΣΟ 0206 30 21 , 0206 30 31 , 020641 91 , 020649 91 ,
1501 00 11 , 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 ή 1602 90 10
για τα οποία το ποσοστό του δασμού έχει παγιωθεί
σύμφωνα με τη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου
(GATT) οι εισφορές περιορίζονται στα ποσά που προκύ
πτουν από αυτήν την παγίωση.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίρυ 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 319 της 21 . 12. 1993, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 319 της 21 . 12. 1993, σ. 4.
(3) ΕΕ αριθ. L 56 της 29. 2. 1992, σ. 9.
(4) ΕΕ αριθ. L 200 της 10. 8. 1993, σ. 5.
(5) ΕΕ αριθ. L 245 της 1 . 10. 1993, σ. 80.
(6) ΕΕ αριθ. L 324 της 24. 12. 1993, σ. 42.
Ο ΕΕ αριθ. L 1 της 3 . 1 . 1994, σ. 1 .
(8) ΕΕ αριθ. L 326 της 28. 12. 1993, σ. 16.
(9) ΕΕ αριθ. L 333 της 31 . 12. 1993, σ. 16.
( ιο) ΕΕ αριθ. L 333 της 31 . 12. 1993, σ. 17 .

(") ΕΕ αριθ. L 167 της 1 . 7. 1994, σ. 16.
(12) ΕΕ αριθ. L 91 της 8. 4. 1994, σ. 1 .
(ι3) ΕΕ αριθ. L 156 της 23. 6. 1994, σ. 14.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 1994 περί καθορισμού των τιμών ανασχέσεως και
των εισφορών στον τομέα του χοιρείου κρέατος

Κωδικός ΣΟ

Τιμή ανασχέσεως
(Ecu/1 00 kg)

Ποσό των εισφορών

(Ecu/1 00 kg)(3)

Συμβατικός δασμός
παγιοποιημένος
στο πλαίσιο

των GΑΊΤ (%)

010391 10
0103 92 11
0103 92 19
0203 11 10

68,79
58,51
68,79
89,46

37,58
31,96
37,58 (4)
48,87 (4) O O

—
—
—
—

0203 12 11
0203 12 19
0203 19 11
0203 19 13
020319 15
0203 19 55
0203 19 59
0203 21 10
0203 2211
0203 2219
0203 2911
0203 29 13
0203 2915
0203 29 55
0203 29 59

129,72
100,20
100,20
144,93
77,83
144,93
144,93
89,46
129,72
100,20
100,20
144,93
77,83
144,93
144,93

70,86 (4) 0 O
54,73 (4) O (6)
54,73 (4) O O
79,160000
42,51 0 0 0
79,16000
79,16000
48,87 0 0 0
70,86 00 0
54,73 0 0 0
54,73000
79,160000
42,510000
79,160000
79,16000

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

0206 30 21
0206 30 31
0206 41 91
0206 49 91
0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30

108,25
78,72
108,25
78,72
35,78
39,36
21,47

59,13
43,00
59,13
43,00
19,55
21,50
11,73

7
4
7
4
—
—
—

021011 11
0210 11 19
021011 31
0210 11 39
0210 1211
0210 1219
02101910
0210 19 20
021019 30
0210 19 40
021019 51
0210 19 59
021019 60
0210 19 70
021019 81
0210 19 89

129,72
100,20
252,28
198,60
77,83
129,72
114,51
125,24
100,20
144,93
144,93
144,93
198,60
249,59
252,28
252,28

0210 90 31
0210 90 39
1501 00 11
1501 00 19

108,25
78,72
28,63
28,63

59,13
43,00
15,64
15,64

—
—
3
—

1601 00 10

125,24

106,25 0

24

70,86 0 0
54,73 0
137,81 00
108,49 0
42,51 00
70,86OO
62,55 0
68,41 0
54,73 0
79,16 0 0
79,16 0
79,160
108,49 0
136,34 0
137,81 00
137,81 0

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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Κωδικός ΣΟ

Τιμή ανασχέσεως
(Ecu/1 00 kg)

Ποσό των εισφορών

(Ecu/ 1 00 kg) (')

Αριθ. L 245/5
Συμβατικός δασμός
παγιοποιημένος
στο πλαίσιο

των GATT (%)

1601 00 91
1601 00 99

210,23
143,14

160210 00
1602 20 90

100,20
116,30

160241 10
160242 10
160249 11
160249 13
1602 49 15
160249 19
160249 30
160249 50

219,18
183,39
219,18
183,39
183,39
120,77
100,20
59,94

160290 10
160290 51
1902 20 30

116,30
120,77
59,94

1 57,1 5 (') (J) (4) 0 (6)
101,78 000 O O
58,86
93,38

1 63,88 (4) ί6)
128,04 (4)0
167,82 (4)(<ί)
124,78 (4) ί6)
120,75 (')(4)(6)
85,21 000
72,23 (4) 0
60,63 (4)0
84,79
82,26
52,14

—
—
26
25

—
—
—
—
—
—
—
—
26
—
—

(ι) Για τα προϊόντα που κατάγονται από αναπτυσσόμενες χώρες και που αναφέρονται στο παράρτημα του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3834/90, η εισφορά μειώνεται κατά 50 % μέσα στα όρια των καθορισθέντων ποσών τα οποία αναφέρονται
στο εν λόγω παράρτημα.
(2) Για τα προϊόντα που κατάγονται από τις χώρες ΑΚΕ/ΠΤΟΜ και περιλαμβάνονται στο άρθρο 8 του τροποποιημένου
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, η εισφορά μειώνεται κατά 50% εντός των ορίων των ποσοστώσεων που αναφέρονται
στον εν λόγω κανονισμό.
(3) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK.

(4) Για τα προϊόντα που εισάγονται από την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβακική Δημοκρα
τία η εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2698/93.
(5) Για τα προϊόντα που εισάγονται από την Αυστρία και τη Φινλανδία, η εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στους
όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3580/93.
(6) Για τα προϊόντα που εισάγονται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στους
όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1590/94.
(7) Για αυτά τα εισαγόμενα προϊόντα, η εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου.

ΝΒ : Οι κωδικοί ΣΟ, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 της Επιτροπής.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2257/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 16ης Σεπτεμβρίου 1994
για τον καθορισμό ποιοτικών κανόνων για τις μπανάνες
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου της 13ης
Φεβρουαρίου 1993 για την κοινή οργάνωση της αγοράς
στον τομέα της μπανάνας ('), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3518/93 της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 4,
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 προβλέπει τον καθορι
σμό των κοινών κανόνων ποιότητας για τις μπανάνες οι
οποίες προορίζονται για κατανάλωση σε νωπή κατάσταση,
εξαιρουμένης της μπανάνας plantain · ότι οι στόχοι των
κανόνων αυτών είναι να εξασφαλιστεί o εφοδιασμός της
αγοράς με ομοειδή προϊόντα, ικανοποιητικής ποιότητας,
ιδίως για τις μπανάνες που έχουν συγκομιστεί στην Κοινό
τητα, για τις οποίες οι προσπάθειες βελτίωσης της ποιό
τητας πρέπει να συνεχιστούν ■
ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού των ποικιλιών που κυκλο
φορούν στο εμπόριο στην Κοινότητα, καθώς και των μεθό
δων εμπορίας, πρέπει να καθοριστούν οι ελάχιστοι κανόνες
για μπανάνες σε χλωρά κατάσταση με την επιφύλαξη του
μεταγενέστερου καθορισμού κανόνων που θα εφαρμόζονται
σε άλλο στάδιο της εμπορίας · ότι τα χαρακτηριστικά και o
τρόπος εμπορίας της γλυκομπανάνας εξαιρούν το εν λόγω
προϊόν από το πεδίο εφαρμογής των κοινοτικών προδια
γραφών ·
ότι τα κράτη μέλη που παράγουν μπανάνες εφαρμόζουν επί
του παρόντος στο έδαφός τους εθνικούς κανόνες για τα
διάφορα στάδια του κυκλώματος εμπορίας της μπανάνας ·
ότι κρίνεται σκόπιμο, βάσει των καθορισμένων στόχων, να
επιτραπεί η διατήρηση της ισχύος των υπαρχουσών διατά
ξεων για την παραγωγή τους και για τα στάδια μόνο μετά
από εκείνο της μπανάνας σε χλωρά κατάσταση, υπό τον όρο
ότι οι διατάξεις δεν είναι ασυμβίβαστες με τους κοινοτικούς
κανόνες και, ότι δεν αποτελούν εμπόδιο στην ελεύθερη
κυκλοφορία της μπανάνας στην Κοινότητα ·
ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι δυσμενείς
συνθήκες παραγωγής στοις κοινοτικές περιφέρειες της

Μαδέρας, των Αζορών, του Algarve, της Κρήτης και της
Λακωνίας, λόγω κλιματολογικών παραγόντων, έχουν ως
αποτέλεσμα να μην αποκτούν οι μπανάνες το ελάχιστο
επιθυμητό μήκος· ότι στις περιπτώσεις αυτές, η εν λόγω
παραγωγή μπορεί να διατεθεί στην αγορά αλλά πρέπει να
ταξινομηθεί στην κατηγορία II ■
ότι Επιτροπή Διαχείρισης Μπανανών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρός της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Καθορίζονται στο παράρτημα I οι κανόνες ποιότητας που
ισχύουν για τις μπανάνες, οι οποίες υπάγονται στον κωδικό
ΣΟ ex 0803, εξαιρουμένων των μπανανών plantains, των
γλυκομπανανών και αυτών που προορίζονται για μετα
ποίηση.

Οι κανόνες εφαρμόζονται στο στάδιο της ελεύθερης κυκλο
φορίας για τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες
στο στάδιο της εκφόρτωσης στο πρώτο λιμάνι της Κοινότη
τας για τα προϊόντα κοινοτικής προέλευσης ή της εξόδου
από το χώρο συσκευασίας για τα προϊόντα που διατίθενται
στον καταναλωτή σε νωπή κατάσταση στις περιφέρειες
παραγωγής.
ΆρSρο 2

Οι κανόνες που θεσπίζονται στο άρθρο 1 δεν αποτελούν
εμπόδιο στην εφαρμογή των εθνικών διατάξεων που έχουν
θεσπιστεί για τα μεταγενέστερα στάδιο εμπορίας και
— δεν επηρεάζουν την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων
καταγωγής τρίτων χωρών ή άλλων περιφερειών της
Κοινότητας που είναι σύμφωνα με τους κανόνες του
παρόντος κανονισμού,
— δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
ΆρSρο 3
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1995.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 16 Σεπτεμβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 47 της 25. 2. 1993, α 1 .
O ΕΕ αριά. L 320 της 22. 12. 1993, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑ ΤΙΣ ΜΠΑΝΑΝΕΣ

I. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

O παρών κανόνας αφορά τις μπανάνες των ποικιλιών Musa (ΑΑΑ) spp, (καλλιεργήσιμες ποικιλίες), υποομάδες
Cavendish και Gros Michel, που αναφέρονται στο παράρτημα II οι οποίες προορίζονται για κατανάλωση σε
νωπή κατάσταση, αφού υποστούν προετοιμασία και συσκευασία. Εξαιρούνται οι μπανάνες plantain, οι μπανά
νες που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση, καθώς και οι γλυκομπανάνες.
II. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

O παρών κανόνας αποσκοπεί στον καθορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών που πρέπει να πληρούν οι
μπανάνες σε χλωρά κατάσταση που έχουν υποστεί προετοιμασία και συσκευασία.
A. Ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά
Οι μπανάνες όλων των κατηγοριών, λαμβανομένων υπόψη των προβλεπομένων για κάθε κατηγορία ειδι
κών διατάξεων και των επιτρεπομένων ανοχών, πρέπει να έχουν ως εξής :
— να είναι σε χλωρά κατάσταση,
— να είναι ολόκληρες,
— να είναι σφριγηλές,

— να είναι υγιείς ■ αποκλείονται τα προϊόντα που έχουν προσβληθεί από σήψη ή αλλοιώσεις που ενδεχο
μένως τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση,
— να είναι καθαρές, πρακτικά απαλλαγμένες από ορατές ξένες ύλες,
— να είναι πρακτικά απαλλαγμένες από παράσιτα,
— να είναι πρακτικά μη προσβεβλημένες από παράσιτα,

— να έχουν ποδίσκο άθικτο, άκαμπτο, μή προσβεβλημένο από μήκυτες και μη αφυδατωμένο,
—
—
—
—
—
—

να
να
να
να
να
να

τους έχει αφαιρεθεί o ύπερος,
ομαλή διάπλαση και καμπυλότητα των καρπών,
είναι πρακτικά απαλλαγμένες από μώλωπες,
μην έχουν υποστεί βλάβη λόγω χαμηλών θερμοκρασιών,
διατηρούνται σε ομαλές συνθήκες εξωτερικής υγρασίας
είναι απαλλαγμένες από κάθε οσμή ή/και ξένη γεύση.

Εξάλλου, το τσαμπί και οι δέσμες (αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού) πρέπει να περιλαμβάνουν:

— επαρκές τμήμα του προσκαφαλιδίου φυσιολογικού χρώματος υγιές μη προσβεβλημένο από μήκυτες,
— καθαρή τομή του προσκεφαλιδίου, όχι πλαγία, χωρίς ίχνη εκρίζωσης και αποκομμένο τμήμα του
μίσχου.

Τα στάδια ανάπτυξης και ωρίμασης των μπανανών πρέπει να επιτρέπουν :
— την αντοχή τους κατά τη μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση,
και

— την άφιξή τους στον τόπο προορισμού σε ικανοποιητική κατάσταση, προκειμένου να επιτευχθεί κατάλ
ληλος βαθμός ωρίμασης μετά τη φυσική τους ωρίμαση.
B. Κατάταξη
Οι μπανάνες κατατάσσονται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες :

i) Κατηγορία «Extra»

Οι μπανάνες της εν λόγω κατηγορίας πρέπει να είναι ανωτέρας ποιότητας και αντιπροσωπευτικές της
ποικιλίας ή/και του εμπορικού τύπου.
Οι καρποί πρέπει να μην εμφανίζουν ατέλειες εξαιρουμένων ορισμένων πολύ ελαφρών επιφανειακών
ελαττωμάτων, που δεν υπερβαίνουν συνολικά έκταση 1 cm2 της επιφανείας του καρπού, υπό την προϋ
πόθεση ότι οι ανωτέρω ατέλειες δεν επηρεάζουν τη γενική εμφάνιση κάθε τσαμπιού ή δέσμης του προϊ
όντος του, τη διατήρηση του ή την εμφάνιση του στη συσκευασία.
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ii) Κατηγορία /

Οι μπανάνες της εν λόγω κατηγορίας πρέπει να είναι ανωτέρας ποιότητας και αντιπροσωπευτικές της
ποικιλίας ή/και του εμπορικού τύπου.
Ωστόσο, οι καρποί δύνανται να εμφανίζουν τις ακόλουθες ελαφρές ατέλειες υπό την προϋπόθεση ότι οι
ανωτέρω δεν προσβάλλουν τη γενική εικόνα κάθε τσαμπιού ή δέσμης του προϊόντος την ποιότητά του,
τη διατήρησή του ή την εμφάνισή του στη συσκευασία :
— ελαφρά ελαττώματα σχήματος
— ελαφρές επιδερμικές ατέλειες λόγω τριβής κι άλλες ελαφρές επιφανειακές ατέλειες οι οποίες δεν
υπερβαίνουν συνολικά έκταση 2 cm2 της επιφάνειας του καρπού.

Το σαρκώδες μέρος του καρπού δεν δύναται, επ' ουδενί, να παρουσιάζει ελαφρές ατέλειες.
iii) Κατηγορία II

H εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τις μπανάνες οι οποίες δεν δύνανται να συμπεριληφθούν στις
ανωτέρω κατηγορίες αλλά ανταποκρίνονται στα ανωτέρω καθορισμένα ελάχιστα χαρακτηριστικά.

Γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες ατέλειες υπό την προϋπόθεση ότι οι μπανάνες διατηρούν τα κυριό
τερα τους χαρακτηριστικά όσον αφορά την ποιότητα, διατήρηση και εμφάνιση :
— ατέλειες σχήματος
— επιδερμικές ατέλειες λόγω απόξεσης τριβής ή άλλων αιτιών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν συνολικά
έκταση 4 cm2 της επιφανείας των καρπών.
Το σαρκώδες μέρος του καρπού δεν δύναται, επ' ουδενί, να παρουσιάζει ατέλειες.
III. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Το μέγεθος προσδιορίζεται από :

— το μήκος του καρπού, εκφραζόμενο σε εκατοστά και υπολογιζόμενο βάσει του μήκους της κυρτής έδρας
από το σημείο πρόσφυσης του ποδίσκου στο προσκεφαλίδιο έως το άκρο του καρπού,
— το βαθμό, δηλαδή o υπολογισμός σε χιλιοστά του πάχους μιας εγκαρσίας τομής του καρπού μεταξύ των
πλευρικών εδρών και το μέσου του, καθέτως προς το διαμήκη άξονα.
O καρπός αναφοράς που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του μήκους και του βαθμού ορίζεται ως εξής:
— o μεσαίος καρπός της εξωτερικής σειράς του τσαμπιού,
— o καρπός παραπλεύρως της τομής με την οποία αποσπάσθηκε το τσαμπί στην εξωτερική σειρά της δέσμης.
Το ελάχιστο μήκος κι o ελάχιστος βαθμός ορίζονται, αντιστοίχως σε 14 cm και 27 mm.
Κατά παρέκκλιση από το ανωτέρω εδάφιο, οι μπανάνες που παράγονται στις περιφέρειες της Μαδέρας των
Αζορών, του Algarve, της Κρήτης και της Λακωνίας μήκους μικρότερου των 14 cm, μπορούν να διατεθούν
στην αγορά της Κοινότητας αλλά ταξινομούνται στην κατηγορία II.
IV. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΝΟΧΕΣ

Ορισμένες ανοχές επιτρέπονται ως προς την ποιότητα και το μέγεθος σε κάθε δέμα και για τα προϊόντα, τα
οποία δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ενδεικνυόμενης κατηγορίας.
A. Ανοχές ως προς την ποιότητα
i) Κατηγορία «Extra »

Δύναται να αποκλίνει ποσοστό 5 % κατ' αριθμό ή κατά βάρος καρπών, οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι με
τα χαρακτηριστικά της παρούσας κατηγορίας αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατηγο
ρίας 1 ή, οι οποίοι, κατ' εξαίρεση, εμπίπτουν στις ανοχές της εν λόγω κατηγορίας.
ii) Κατηγορία /
Δύναται να αποκλίνει ποσοστό 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος καρπών, οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι
με τα χαρακτηριστικά της παρούσας κατηγορίας αλλά ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά της κατη
γορίας II ή, οι οποίοι, κατ' εξαίρεση, εμπίπτουν στις ανοχές της εν λόγω κατηγορίας.
iii) Κατηγορία II
Δύναται να αποκλίνει ποσοστό 10% κατ' αριθμό ή κατά βάρος καρπών, οι οποίοι δεν είναι σύμφωνοι
με τα χαρακτηριστικά της παρούσας κατηγορίας ούτε με τα ελάχιστα χαρακτηριστικά, εξαιρουμένων
των καρπών που έχουν είτε προσβληθεί από σήψη είτε υποστεί κάθε άλλη αλλοίωση, η οποία τους
καθιστά ακατάλληλους για κατανάλωση.

B. Ανοχές ως προς το μέγεθος

Για όλες τις κατηγορίες δύναται να αποκλίνει ποσοστό 10 % κατ' αριθμό καρπών, που δεν είναι σύμφωνοι
με τα χαρακτηριστικά της ταξινόμησης κατά μέγεθος που αναφέρονται στο δέρμα, με όριο 1 cm για ελάχι
στο μήκος 14 cm.
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V. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

A. Ομοιογένεια

Το περιεχόμενο κέθε δέματος πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιλαμβάνει μόνο μπανάνες ιδίας προε
λεύσεως ποικιλίας ή/και εμπορικού τύπου και ποιότητας.
Το εμφανές τμήμα του περιεχομένου του δέματος πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου.
B. Συσκευασία

Οι μπανάνες πρέπει να συσκευάζονται κατά τρόπον, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία του
προϊόντος.

Τα χρησιμοποιούμενα στο εσωτερικό του δέρματος υλικά πρέπει να είναι καινούρια, καθαρά και να μην
προέρχονται από ύλη η οποία δύναται να προκαλέσει εξωτερικές ή εσωτερικές αλλοιώσεις στα προϊόντα.
Επιτρέπεται η χρήση υλικών, κυρίως χαρτιού και ετικετών, που φέρουν εμπορικές ενδείξεις υπό την προϋ
πόθεση ότι η εκτύπωση ή η επιθεσή τους πραγματοποιείται με μη τοξική μελάνη ή κόλλα.

Τα δέματα πρέπει να είνα απαλλαγμένα από κάθε ξένο σώμα.
Γ. Εμφάνιση
Οι μπανάνες ταξινομούνται σε τσαμπιά και σε δέσμες (αποκοπέντα τμήματα του τσαμπιού) τουλάχιστον
τεσσάρων καρπών.

Επιτρέπεται, για κάθε δέμα, σε κάθε δέσμη στις οποίες να λείπουν το πολύ δύο καρποί, υπό την προϋπό
θεση ότι o μίσχος δεν έχει ξερριζωθεί αλλά έχει αποκοπεί προσεκτικά χωρίς να βλάπτονται οι παρακείμε
νοι καρποί.

Επιτρέπεται η χρήση ανά σειρά κατ' ανώτατο όριο δέσμης τριών καρπών που εμφανίζουν τα ίδια χαρακτη
ριστικά με τους υπόλοιπους καρπούς του δέματος.

Είναι δυνατό να διατεθούν στην αγορά μπανάνες σε ολόκληρα στελέχη, στις περιφέρειες παραγωγής.
VI . ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Κάθε δέμα πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις τυπωμένες με χαρακτήρες συγκεντρωμένους σε μία πλευρά,
ευανάγνωστους, ανεξίτηλους κι ορατούς εκ των έξω :
A. Στοιχεία αναγνώρισης
Συσκευαστής
ή/και
αποστολέας

Όνομα και διεύθυνση ή συμβατικό σήμα που εκδίδονται ή εγκρίνονται από επίσημο
φορέα.

B. Φυση του προϊόντος

— Την ένδειξη «μπανάνες» εάν το περιεχόμενο δεν είναι ορατό εκ των έξω,
— Ονομασία της ποικιλίας του εμπορικού τύπου.
Γ. Καταγωγή του προϊόντος
Χώρα καταγωγής και για τα κοινοτικά προϊόντα :
1 ) περιοχή παραγωγής

2) εθνική, περιφερειακή ή τοπική ονομασία (προαιρετική).
Δ. Εμπορικά χαρακτηριστικά
— Κατηγορία,
— καθαρό βάρος,

— μέγεθος εκφραζόμενο βάσει του ελαχίστου μήκους και, ενδεχομένως βάσει του μεγίστου μήκους.
E. Επίσημο σήμα ελέγχου
(προαιρετικό).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των κυριοτέρων ομάδων, υποομάδων και καλλιεργουμένων ποικιλιών μπανάνας ως επιδορπίου, οι
οποίες διατίθενται στην Κοινότητα

Κυριότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες
(μη εξαντλητικός κατάλογος)

Ομάδες

Υποομάδες

ΑΑ

Γλυκομπανάνα

AB

Ney Poovan

Ney Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Νάνος (Dwarf Cavendish)
Γίγας (Giant Cavendish)

Γλυκομπανάνα, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

Lacatan

Poyo (Robusta)
Williams
Americani

Valery
Arvis

Gros Michel

Gros Michel

Highgate

Κόκκινη μπανάνα

Κόκκινη μπανάνα
Πρασινοκόκκινη μπανάνα

Ibota

ΑΑΒ

Μηλομπανάνα
Pome (Prata)

Μηλομπανάνα, Silk
Pacovan
Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2258/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Σεπτεμβρίου 1994
περί χορηγήσεως σιτηρών ως επισιτιστική βοήθεια
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 του Συμβουλίου της
22ας Δεκεμβρίου 1986 όσον αφορά την πολιτική και τη
διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1930/90 (2),
και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ),

ότι, για μια δεδομένη παρτίδα, λαμβάνοντας υπόψη τις
μικρές ποσότητες που θα χορηγηθούν, τον τρόπο συσκευα
σίας και τους πολλούς προορισμούς των προμηθειών, θα
πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα, για τους υποβάλλοντες
προσφορά να αναγράφουν δύο λιμάνια φορτώσεως που δεν
θα ανήκουν ενδεχομένως στην ίδια λιμενική ζώνη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 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 ορισμέ
νους δικαιούχους 22 326 τόνους σιτηρών ·
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 γενικών μέτρων διακίνησης στην Κοινότητα
προϊόντων που χορηγούνται βάσει της κοινοτικής επισιτι
στικής βοήθειας (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 790/91 (5) · 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·

Πραγματοποιείται, με βάση την κοινοτική επισιτιστική
βοήθεια, συγκέντρωση σιτηρών στην Κοινότητα, προκειμέ
νου να το προμηθευτούν οι δικαιούχοι που αναφέρονται
στα παραρτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2200/87 και τους όρους που αναφέρονται
στα παραρτήματα. H ανάθεση της προμήθειας των εν λόγω
προϊόντων πραγματοποιείται με διαγωνισμό.

Για τις παρτίδες A, B και Γ κατά παρέκκλιση από το άρθρο
7 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2200/87, στην προσφορά μπορεί να αναγράφονται δύο λιμά
νια φορτώσεως που θα πρέπει κατ' ανάγκη να ανήκουν στην
ίδια λιμενική ζώνη.
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.
ΆρSρο 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, 19 Σεπτεμβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

O
0
0
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αρι3.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

370 της 30. 12. 1986, σ. 1 .
174 της 7. 7. 1990, α 6.
136 της 26. 5. 1987, σ. 1 .
204 της 25. 7. 1987, σ. 1 .
81 της 28. 3. 1991 , σ. 108.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΠΑΡΤΙΔΕΣ A και B

1 . Δράσεις αριθ.('): βλέπε παράρτημα II
2. Πρόγραμμα : 1994

3. Δικαιούχος (2): Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, [τηλ.: (31-70) 33 05 757 · τέλεφαξ: 36 41 701 · τέλεξ:
30960 euron NL]

4. Εκπρόσωπος to» δικαιούχου (") : βλέπε EE αριθ. C 103 της 16. 4. 1987
5. Τόπος ή χώρα προορισμού : βλέπε παράρτημα II

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : νιφάδες βρώμης
7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (7): βλέπε EE αριθ. C 1 14 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [ΙΙ.Β.Ι.ε)]
8. Συνολική ποσότητα : 936 τόνοι (1 614 τόνοι σιτηρών)
9. Αριθμός παρτίδων: δύο · βλέπε παράρτημα II
10. Συσκευασία και σήμανση (8) (') (|0) : βλέπε EE αριS. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [II.B.2.στ) και II.B.3]
Ενδείξεις στην ισπανική (B3, B4) γαλλική (ΑΙ — A8, BÍ B2) και αγγλική (A9) γλώσσα
11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά
12. Στάδιο παράδοσης : παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης (6)
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: 7 — 27. 1 1 . 1994
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : —

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

20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 4. 10. 1994, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 18. 10. 1994, ώρα 12.00 (ώρα
Βρυξελλών)

β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 2. 11 — 11 . 12.
1994

γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —

22. Ποσό της εγγύησης του διαγωνισμού : 5 Ecu ανά τόνο
23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης : 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu
24. Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και εγγύηση του διαγωνισμού (') : Bureau de l'aide alimentaire, à
l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [τέλεξ:
AGREC 22037 B ή 25670 B· τέλεφαξ : (32-2) 296 2005 / 295 01 32 / 296 1097 / 295 01 30 /296 33 04]

25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή ^): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 30. 9. 1994
όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2106/94 της Επιτροπής (EE αριθ. L 223 της 27. 8. 1994, σ. 11 )
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ΠΑΡΤΙΔΑ Γ

1 . Δράση αριθ. ('): βλέπε παράρτημα II
2. Πρόγραμμα : 1994

3. Δικαιούχος (2) : Euronaid, PO Box 12, NL-2501 CA Den Haag, [τηλ.: (31-70) 33 05 757, τέλεφαξ: 3641 701 , τέλεξ:
30960 Euron NL]

4. Εκπρόσωπος του δικαιούχου ("): βλέπε EE αριθ. C 103 της 16. 4. 1987
5. Τόπος ή χώρα προορισμού : βλέπε παράρτημα II

6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : άλευρο μαλακού σίτου
7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (7): βλέπε EE αριθ. C 1 14 της 29. 4. 1991, σ. 1 [ΙΙ.Β.Ι.α)]
8. Συνολική ποσότητα: 520 τόνοι (712 τόνοι σιτηρών)
9. Αριθμός παρτίδων : μία · βλέπε παράρτημα II

10. Συσκευασία και σήμανση (8)(9)(10) : βλέπε EE αριθ. C 114 της 29. 4. 1991, σ. 1 [II.B.2.δ) και II.B.3]
Ενδείξεις στην ισπανική (ΓΙ) και αγγλική (Γ2 — Γ6) γλώσσα
11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : κοινοτική αγορά
12. Στάδιο παράδοσης : παράδοση στο λιμάνι φόρτωσης (6)
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 : 24. 10 — 13. 11 . 1994

18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —

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

20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 4. 10. 1994, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 18. 10. 1994, ώρα 12.00 (ώρα
Βρυξελλών)
β) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης: 7 — 27. 11 . 1994
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας: —

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

23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης : 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu
24. Διευθυνση για την αποστολή των προσφορών και εγγύηση του διαγωνισμού (') : Bureau de l'aide alimentaire, à
l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles [τέλεξ:
AGREC 22037 B ή 25670 B· τέλεφαξ : (32-2) 296 20 05 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 /296 33 04]

25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή ^): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 30. 9. 1994
όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2106/94 της Επιτροπής (EE αριθ. L 223 της 27. 8. 1994, σ. 1 1 )
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ΠΑΡΤΙΔΑ Δ

1 . Δράση αριθ. ('): 1712/93

2. Πρόγραμμα: 1993
3. Δικαιούχος (2) : Υεμένη

4. Εκπρόσωπος το» δικαιούχου : General Corporation for Foreign Trade and Grains, Sanoa, Baghdad Street, PO Box
710· Contact person : Dr. Yahia S. Al'anssi, General Manager (τηλ.: 202345/356/479· τέλεφαξ: 20951 1 /542/543 *
τέλεξ: 2262/2848/2349 Α/Β GCFΤG)

5. Τόπος ή χώρα προορισμού (2) : Υεμένη
6. Προϊόν που θα συγκεντρωθεί : άλευρο μαλακού σίτου

7. Χαρακτηριστικά και ποιότητα του εμπορεύματος (3) (7): βλέπε EE αριθ. C 1 14 της 29. 4. 1991, σ. 1 [ΙΙ.Β.Ια)]
8. Συνολική ποσότητα : 14 598 τόνοι (20000 τόνοι σιτηρών)
9. Αριθμός παρτίδων : μία

10. Συσκευασία και σήμανση (8)(10) : βλέπε EE αριθ. C 114 της 29. 4. 1991 , σ. 1 [II.B.2δ) και H.B.3]
Ενδείξεις στην αγγλική γλώσσα

11 . Τρόπος συγκέντρωσης του προϊόντος : αγορά της Κοινότητας
12. Στάδιο παράδοσης: παράδοση στο λιμάνι εκφόρτωσης — εκφορτωμένο
13. Αιμάνι φόρτωσης: —

14. Λιμάνι εκφόρτωσης που υποδεικνύει o δικαιούχος : —
15. Λιμάνι εκφόρτωσης : Hodeida
16. Διεύθυνση της αποθήκης και, κατά περίπτωση, λιμάνι εκφόρτωσης : —

17. Περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης στην περίπτωση που
το εμπόρευμα πρέπει να παραδοθεί στο λιμάνι φόρτωσης : 31 . 10 — 20. 11 . 1994
18. Προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : 18. 12. 1994

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

20. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών: 4. 10. 1994, ώρα 12.00 (ώρα Βρυξελλών)
21 . Σε περίπτωση διεξαγωγής δεύτερου διαγωνισμού :
α) ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών : 18. 10. 1994, ώρα 12.00 (ώρα
Βρυξελλών)

6) περίοδος κατά την οποία το εμπόρευμα πρέπει να είναι διαθέσιμο στο λιμάνι φόρτωσης στην περίπτωση
που το εμπόρευμα πρέπει να παραδοθεί στο λιμάνι φόρτωσης : 14. 11 — 4. 12. 1994
γ) προθεσμία για την εκτέλεση της προμήθειας : 1 . 1 . 1995

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

23. Ποσό της εγγύησης παράδοσης : 10 % του ποσού της προσφοράς εκφρασμένου σε Ecu
24. Διεύθυνση για την αποστολή των προσφορών και εγγύηση του διαγωνισμού ('): Bureau de l'aide alimentaire, à
l'attention de Monsieur T. Vestergaard, bâtiment Loi 120, bureau 7/46, rue de la Loi 200, B- 1 049 Bruxelles [τέλεξ:
AGREC 22037 B ή 25670 B· τέλεφαξ : (32-2) 296 2005 / 295 01 32 / 296 10 97 / 295 01 30 /296 33 04]

25. Επιστροφή που καταβάλλεται με αίτηση του υπερθεματιστή (4): επιστροφή που εφαρμόζεται στις 30. 9. 1994
όπως καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2106/94 της Επιτροπής (EE αριθ. L 223 της 27. 8. 1994, σ. 11)
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Σημειώσεις:

(') O αριθμός της δράσης πρέπει να υπενθυμίζεται σε κάθε αλληλογραφία.
(2) O υπερθεματιστής έρχεται σε επαφή με το δικαιούχο το ταχύτερο δυνατό, για να καθορισθούν τα έγγραφα
που είναι αναγκαία για την αποστολή.
(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 και ιώδιο 131 .

(4) O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2330/87 της Επιτροπής (EE αριθ. L 210 της 1 . 8. 1987, σ. 56), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2226/89 (EE αριθ. L 214 της 25. 7. 1989, σ. 10) εφαρμόζεται όσον
αφορά την επιστροφή κατά την εξαγωγή. H ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 του προαναφερθέντος
κανονισμού είναι εκείνη που αναφέρεται στο σημείο 25 του παρόντος παραρτήματος.
Το ποσό της επιστροφής μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα με τη γεωργική ισοτιμία που ισχύει την ημέρα περα
τώσεως των τελωνειακών διατυπώσεων εξαγωγής. Στο ποσό αυτό δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων
13 έως 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (EE αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 547/94 (EE αριθ. L της 12. 3. 1994, σ. 1 ).
(5) Αντιπροσωπεία της Επιτροπής με την οποία έρχεται σε επαφή o υπερθεματιστής : EE αριθ. C 114 της 29. 4.
1991 , σ. 33 .

(6) Για τις παρτίδες A, B και Γ κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο δ) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2200/87, στην προσφορά μπορεί να αναγράφονται δύο λιμάνια φορτώσεως που δεν θα πρέπει κατ'
ανάγκη να ανήκουν στην ίδια λιμενική ζώνη.

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

Παρτίδες Γκαι Δ : O υπερθεματιστής διαβιβάζει στο δικαιούχο ή στον αντιπρόσωπό του, κατά την παράδοση,
πιστοποιητικό απολυμάνσεως με κάπνισμα (παρτίδα Γ : πριν από τη φόρτωση).
(8) Κατά παρέκκλιση από την EE αριθ. C 114, το κείμενο του σημείου II.B.3.γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο : «τη μνεία "Ευρωπαϊκή Κοινότητα"».

(9) H φόρτωση πρέπει να γίνεται σε εμπορευματοκιβώτια των 20 ποδών (B3 : 40 ποδών), με όρους FCL/FCL.
O προμηθευτής αναλαμβάνει τη δαπάνη στοιβάξεως των εμπορευματοκιβωτίων στο σταθμό των εμπορευματο
κιβωτίων στο λιμάνι φορτώσεως. O δικαιούχος αναλαμβάνει τις δαπάνες μεταγενεστέρων φορτώσεων, συμπε
ριλαμβανομένης της δαπάνης αναλήψεως των εμπορευματοκιβωτίων από το σταθμό των εμπορευματοκιβω
τίων.

Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2200/87.

O υπερθεματιστής υποβάλλει στον παραλαμβάνοντα πλήρη κατάλογο του περιεχομένου κάθε εμπορευματοκι
βωτίου, διευκρινίζοντας τον αριθμό σάκων που αντιστοιχούν σε κάθε παρτίδα φόρτωσης, όπως καθορίζεται
στην προκήρυξη του διαγωνισμού.
O υπερθεματιστής οφείλει να σφραγίζει κάθε εμπορευματοκιβώτιο με αριθμημένο σύστημα σφράγισης (sysko
locktainer 180 seal), του οποίου o αριθμός πρέπει να δίδεται στον αποστολέα του δικαιούχου.
(,0) Σε περίπτωση ενδεχόμενης επανασυσκευασίας σε σάκους, o υπερθεματιστής θα πρέπει να προμηθεύσει 2 % των
κενών σάκων της ιδίας ποιότητας με αυτούς που περιέχουν το εμπόρευμα, με την επιγραφή που ακολουθείται
από ένα «R» κεφαλαίο.

(") O προμηθευτής πρέπει να αποστείλει αντίγραφο του πρωτοτύπου του λογαριασμού εις: Willis Corroon Scheuer,
PO Box 1315, NL-1000 BH Amsterdam.
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ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II
Lote

Parti
Partie

Παρτίδα
Lot
Lot

Lotto

Partij

Cantidad total

(en toneladas)
Totalmængde
(i tons)
Gesamtmenge
(in Tonnen)
Συνολική ποσότητα
(σε τόνους)
Total quantity
(in tonnes)
Quantité totale
(en tonnes)
Quantità totale
(in tonnellate)

Cantidades parciales
(en toneladas)
Delmængde
(i tons)
Teilmengen
(in Tonnen)
Μερικές ποσότητες
(σε τόνους)
Partial quantities
(in tonnes)

Quantités partielles
(en tonnes)
Quantitativi parziali
(in tonnellate)

Acción n0

País de destino

Aktion nr.

Bestemmelsesland

Maßnahme
Nr.

Bestimmungsland

Δράση αριS.

Χώρα προορισμού

Operation
No

Country of destination

Action n"

Pays de destination

Azione n.

Paese di destinazione

Totale hoeveelheid

Deelhoeveelheden

Maatregel

(in ton)

nr.

Land van bestemming

Acção n?

Pais de destino

Lote

Quantidade total

(em toneladas)

(in ton)
Quantidades parciais
(em toneladas)

A

648

A 1 : 12

649/94

Madagascar

A 2 : 48

650/94

Madagascar

A 3 : 36

651 /94

Madagascar

A 4 : 48

652/94

Madagascar

A 5 : 12

653/94

Madagascar

A 6 : 12

654/94

Madagascar

A 7 : 180

655/94

Rwanda

A 8 : 1 80

656/94

Rwanda

A 9 : 120

657/94

Ethiopia

B 1 : 84

658/94

Togo

B 2 : 132

659/94

Haïti

B 3 : 36

660/94

República Dominicana

B 4:

36

661 /94

Perú

C 1 : 140

784/94

Perú

C 2 : 20

785/94

Madagascar

C 3 : 20

786/94

Madagascar

C 4 : 60

787/94

Madagascar

C 5:

60

788/94

Burundi

C 6 : 220

789/94

Vietnam

B

C

288

520
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2259/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Σεπτεμβρίου 1994
περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή ορισμένων ποικιλιών
δαμασκήνων καταγωγής Ουγγαρίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3669/93 (2), και ιδίως το
άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

ημέρες · ότι επομένως πληρούνται οι όροι για την κατάρ
γηση της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή ορισμέ
νων ποικιλιών δαμασκήνων καταγωγής Ουγγαρίας που
προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/94 της Επιτροπής (3)
καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την εισαγωγή ορισμέ
νων ποικιλιών δαμασκήνων καταγωγής Ουγγαρίας,
ότι, για τις εν λόγω ποικιλίες δαμασκήνων καταγωγής
Ουγγαρίας δεν υπήρχαν τιμές για έξι συνεχείς εργάσιμες

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/94 καταργείται.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Σεπτεμβρίου
1994.

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

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 1994.
Γιa την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(■) ΕΕ αρι9. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 338 της 31 . 12. 1993, σ. 26.
(3) ΕΕ αριθ. L 232 της 6. 9. 1994, σ. 4.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2260/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Σεπτεμβρίου 1994

περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή ορισμένων ποικιλιών
δαμασκήνων καταγωγής Ουγγαρίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3669/93 (2), και ιδίως το
άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

ημέρες· ότι επομένως πληρούνται οι όροι για την κατάρ
γηση της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή ορισμέ
νων ποικιλιών δαμασκήνων καταγωγής Ουγγαρίας που
προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2196/94 της Επιτροπής (3)
καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την εισαγωγή ορισμέ
νων ποικιλιών δαμασκήνων καταγωγής Ουγγαρίας,

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2196/94 καταργείται.
ΆρSρο 2

ότι, για τις εν λόγω ποικιλίες δαμασκήνων καταγωγής

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Σεπτεμβρίου

Ουγγαρίας δεν υπήρχαν τιμές για έξι συνεχείς εργάσιμες

1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(>) ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 338 της 31 . 12. 1993, σ. 26.
(3) ΕΕ αριθ. L 235 της 9. 9. 1994, σ. 41 .

20. 9. 94

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 245/ 19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2261/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Σεπτεμβρίου 1994
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 Κοινότητας,
τον, κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ης Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1866/94 (2), και ιδίως το άρθρο 10
παράγραφος 5 και το άρθρο 11 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε από

σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 16ης Σεπτεμ
βρίου 1994, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1937/94 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 :

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (4),

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 (ΕΚ) αριθ. 1937/94 της Επιτροπής (5) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·
ότι, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι

Άρθρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία
α), 6) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορί
ζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Σεπτεμβρίου
1994.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
aptS.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181
197
387
320
198

της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
30. 7. 1994, σ. 1 .
31 . 12. 1992, σ. 1 .
22. 12. 1993, σ. 32.
30. 7. 1994, σ. 36.
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Αριθ. L 245/20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 1994 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες (8)

0709 90 60

113,26 (2)(3)

071290 19
1001 10 00
1001 9091

1001 90 99
1002 00 00

1 13,26 j2) j3)
35,60 (') $ (")
64,29

64,29 O (")
104,78 (')

1003 00 10

91,75

1003 00 90

91,75 (')

1004 00 00

1005 10 90
100590 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10
1008 90 90

91,89

1 13,26 (2) (3)
1 1 3,26 (2) (3)
1 1 7,82 (4)
30,04 O
38,01 (4) f)
0O
O
0

1101 00 00

128,05 Q

1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90
110710 11
1107 10 19

185,03
90,03
149,65
125,32
96,39

110710 91
110710 99
1107 20 00

174,20 H
132,91 0
1 53,09 (,0)

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.
(J) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά τόνο.
(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα 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. 1 180/77 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1902/92 (ΕΕ αριθ. L 192 της 1 1 . 7. 1992, σ. 3), και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επιτρο
πής (ΕΕ αριθ. L 271 της 10. 12. 1971 , σ. 22), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 560/91 (ΕΕ αριθ. L 62
της 8. 3. 1991 , σ. 26).
(7) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(8) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK.

C) Τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται, στα πλαίσια των συμφωνιών που συνήφθησαν μεταξύ της
Πολωνίας και της Ουγγαρίας και της Κοινότητας και στα πλαίσια των προσωρινών συμφωνιών μεταξύ της Τσεχικής
Δημοκρατίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και της Κοινότητας και για τα οποία
υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ΕUR 1 , που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.
121 /94 ή (ΕΚ) αριθ. 335/94, υπάγονται στις εισφορές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα των εν λόγω κανονισμών.
( |0) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 180/77 του Συμβουλίου, η εισφορά αυτή μειώνεται κατά 5,44 Ecu ανά τόνο για
τα προϊόντα καταγωγής Τουρκίας.
(") H προσφορά για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
774/94 περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στον εν λόγο κανονισμό.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Αριθ. L 245/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2262/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Σεπτεμβρίου 1994
περί τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1866/94 της Επιτροπής (2), και
ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της
όρυζας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 1869/94 (4), και ιδίως το άρθρο 12 παρά
γραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (5), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (6),

Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2 1 34/94
της Επιτροπής (7) '

ότι η εισφορά που εφαρμόζεται στο προϊόν βάσεως η οποία
καθορίστηκε τελευταία, απέχει του μέσου όρου των εισφο
ρών περισσότερο από 3,02 Ecu ανά τόνο του προϊόντος
βάσεως· ότι οι εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος
πρέπει, στο εξής, δυνάμει του άρθρου 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1579/74 της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1740/78 (9), να
τροποποιηθούν τροποποιημένου σύμφωνα με το παράρτημα
του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των μεταποι
ημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα, που
περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1620/93 της
Επιτροπής (10) και καθορίζονται στο παράρτημα του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 2134/94 είναι τροποποιημένες σύμφωνα με
το παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Σεπτεμβρίου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 19 Σεπτεμβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L

181
197
166
197
387
320
225

της
της
της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
30. 7. 1994, σ. 1 .
25. 6. 1976, σ. 1 .
30. 7. 1994, σ. 7.
31 . 12. 1992, σ. 1 .
22. 12. 1993, σ. 32.
31 . 8. 1994, σ. 25.

(8) ΕΕ αριθ. L 168 της 25. 6. 1974, σ. 7.
(9) ΕΕ αριθ. L 202 της 26. 7. 1978, σ. 8.
(10) ΕΕ αριθ. L 155 της 26. 6. 1993, σ. 29.

Αριθ. L 245/22
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 1994 περί τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμό
ζονται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
(Ecu/τόνο)

Εισφορές (7)

Κωδικός ΣΟ

1102 9090
1103 19 90
1103 29 90
1104 19 99
1104 29 19
1104 29 39
1104 2999

ΑCΡ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑCΡ)

119,75
119,75
119,75
211,32
187,84
187,84
119,75

122,77
122,77
122,77
217,36
190,86
190,86
122,77

(7) Δεν εφαρμόζονται δασμοί κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερπόντιων χωρών και εδαφών σύμφωνα με το
άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/EOK.
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Αριθ. L 245/23

II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Σεπτεμβρίου 1994
για την έγκριση του προγράμματος για την κατανομή στα κράτη μέλη των πόρων που Φα
καταλογισθούν στο έτος προϋπολογισμού 1995 για την παροχή τροφίμων που προέρχονται
από τα αποθέματα παρέμβασης στα πιο άπορα άτομα της Κοινότητας
(94/617/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87 του Συμβουλίου της
10ης Δεκεμβρίου 1987 που καθορίζει τους γενικούς κανόνες
για την παροχή τροφίμων από αποθέματα παρέμβασης σε
ορισμένους οργανισμούς με σκοπό τη διανομή τους στα πιο
άπορα άτομα της Κοινότητας ('), και ιδίως το άρθρο 6,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζονται στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (2), όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (3), και ιδίως
το άρθρο 3 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 2,

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

ότι, για να εκτελεσθεί το πρόγραμμα αυτό, πρέπει να προσ
διορισθεί η ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί στα όρια του

προϋπολογισμού που έχουν καθορισθεί και να εφαρμοσθεί
3813/92 ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 της Επιτροπής (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2826/93 (5) που καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες
για την παροχή τροφίμων που προέρχονται από τα αποθέ
ματα παρέμβασης στα πιο άπορα άτομα της Κοινότητας·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού, για
να υλοποιηθεί το πρόγραμμα χορήγησης των τροφίμων
αυτών στους απόρους, η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει ένα
πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τις διαθέσιμες
πιστώσεις του οικονομικού έτους 1995 · ότι το πρόγραμμα
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

ότι, για το πρόγραμμα αυτό, τα ενδιαφερόμενα από τη
δράση κράτη μέλη, έχουν δώσει τις πληροφορίες που ζητή
θηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 ·

το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

Εκτιμώντας :

(')
(2)
(3)
C)
(5)

αυτό πρέπει να αναφέρει, ιδιαίτερα, την ποσότητα των
προϊόντων ανά τύπο τα οποία δύνανται να αφαιρεθούν από
τα αποθέματα της παρεμβάσεως για να διανεμηθούν σε
κάθε κράτος μέλος και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι
για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού σε κάθε κράτος
μέλος · ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει επίσης να αναφέρει
το επίπεδο των πιστώσεων που θα κρατηθούν για να καλύ
ψουν τις δαπάνες ενδοκοινοτικής μεταφοράς των προϊόντων
παρεμβάσεως που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 ■

352
387
320
313
258

της
της
της
της
της

15.
31 .
22.
30.
16.

12.
12.
12.
10.
10.

1987,
1992,
1993,
1992,
1993,

σ.
σ.
σ.
σ.
σ.

1.
1.
32.
50.
11 .

ότι, για να διευκολυνθεί η άριστη χρησιμοποίηση των
πιστώσεων του προϋπολογισμού, πρέπει να ληφθεί υπόψη o
βαθμός στον οποίο τα διάφορα κράτη μέρη χρησιμοποίη
σαν τους πόρους που τους χορηγήθηκαν τα έτη 1992, 1993
και 1994 ·

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92, κατά τη διατύπωση
του προγράμματος αυτού η Επιτροπή συμβουλεύθηκε μεγά
λους οργανισμούς που ασχολούνται με τα προβλήματα των
απόρων της Κοινότητας·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη των σχετικών Επιτροπών
Διαχείρισης,

Αριθ. L 245/24

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

20. 9. 94

και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων, σειρά C.

Άρ&ρο 1
Για το οικονομικό έτος 1995, οι προμήθειες τροφίμων που
προέρχονται από τα αποθέματα παρέμβασης και τα οποία
προορίζονται να διανεμηθούν στους απόρους της Κοινότη
τας παρέμβασης και τα οποία προορίζονται να διανεμηθούν
στους απόρους της Κοινότητας, για την εφαρμογή του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87, υλοποιούνται σύμφωνα με το
ετήσιο πρόγραμμα διανομής που καθορίζεται στο παράρ

ΑρSρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες 8 Σεπτεμβρίου 1994.

τημα.

ΆρSρο 2

Γ\α την Επιτροπή

Τα ποσά σε Ecu μετατρέπονται σε εθνικό νόμισμα χρησιμο
ποιώντας τις ισοτιμίες που ισχύουν την 1η Οκτωβρίου 1994

René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 245/25

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ετήσιο πρόγραμμα διανομής για το οικονομικό έτος 1995

α) Ποσότητα κάθε τύπου προϊόντος που μπορεί να αποσυρθεί από τα αποSέματα παρέμβασης προκειμένου να διανεμηθεί σε κάθε κράτοςμέλος
με ανώτατο όριο τα ποσά που αναφέρονται στο στοιχείο β):
(σε τόνους)

Προϊόντα σε τόνους
Κράτος μέλος

Μαλακός Σίτος Σκληρός Σίτος

Βέλγιο

Ρύζι

Ελαιό
λαδο

3 000

Γάλα σε

σκόνη

300

Βούτυρο

200

Δανία

30 000

5 000

8 500

4 000

2 000

7 500

Ιρλανδία
Ιταλία

20000

1 000

9 500

20

25

Κάτω Χώρες
Πορτογαλία

Τυρί

600

6 500

Ισπανία

Λουξεμβούργο

κρέας

250

Ελλάδα

Γαλλία

Βόειο

1 850

1 850

1 200

1 000

1 000

5 000

6 000

1 500

6 000

50

1 450

1 000

8 000

15

15

100

450

1 200

2 500

Ηνωμένο Βασίλειο

2 000

6 840

β) Τα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται για την εκτέλεση του προγράμματος σε κάθε κράτος μέλος:
(σε Ecu)

Κράτος μέλος

Βέλγιο
Δανία

Χορήγηση

*

2 860000
2 000 000

Ελλάδα

14 160 000

Ισπανία

41 765 000

Γαλλία

33 695 000

Ιρλανδία

5 430 000

Ιταλία

28 905 000

Λουξεμβούργο
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Ηνωμένο Βασίλειο

75 000
2300 000
12315 000
29495 000

γ) Οι αναγκαίες πιστώσεις προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες ενδοκοινοτικής μεταφοράς των προϊόντων παρεμβάσεως καθορίζονται σε 2
εκτομμύρια Ecu.

