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Αριθ. L 349/ 1

(Πράξεις, γιά τήν ισχυ τών όποιων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 3468/81 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 4ης Δεκεμβρίου 1981
περί κα-θυρισμοΟ των εισφορών κατά τήν εισαγωγή οί όποιες έφαρμόζονται στά σιτηρά, στά
άλευρα καί ατά πλιγούρια καί σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2727/75 τοϋ Συμβουλίου τής
29ης 'Οκτωβρίου 1975 περί κοινής όργανώσεως άγοράς
στόν τομέα τών σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ

συντελεστή μετατροπής πού βασίζεται στην πραγμα
τική τους ισοτιμία,

— γιά άλλα νομίσματα, σέ τιμή μετατροπής πού βασίζε
ται στόν άριθμητικό μέσο τών συναλλαγματικών
ισοτιμιών όψεως καθενός άπό αύτά τά νομίσματα,
όπως αύτή διαπιστώθηκε κατά τή διάρκεια μιας όρι
σμένης περιόδου σέ σχέση μέ τά νομίσματα τής Κοι
νότητος τά όποια άναφέρονται στήν προηγούμενη
περίπτωση ·

ταία άπό τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 1949/81 (2), καί
ίδίως τό άρθρο 13 παράγραφος 5,

οΐ τιμές αύτές συναλλάγματος είναι έκεϊνες πού διαπι

τόν κανονισμό άριθ. 129 τοΟ Συμβουλίου περί τής άξίας

στώθηκαν τήν 3η Δεκεμβρίου 1981 ·

τής λογιστικής μονάδας καί τών τιμών συναλλάγματος
πού πρέπει νά έφαρμοσθοϋν στό πλαίσιο τής κοινής
γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
άπό τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 2543/73 (4), καί ίδίως τό
άρθρο 3,

δτι ή έφαρμογή τών λεπτομερειών πού άναφέρονται
στόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 2196/81 στίς τιμές προσφο
ράς καί στίς τιμές αύτής τής ήμέρας, τών όποιων έλαβε
γνώση ή 'Επιτροπή, όδηγεΐ στήν τροποποίηση τών εισφο
ρών πού ισχύουν έπί τού παρόντος, σύμφωνα μέ τό

τή γνώμη τής Νομισματικής 'Επιτροπής,

παράρτημα τοϋ παρόντος κανονισμοϋ,

Εκτιμώντας :

δτι οί εισφορές πού έφαρμοζονται κατά την εισαγωγή
τών σιτηρών, τών άλεύρων σίτου καί σικάλεως καί τών
πλιγουριών καί σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί
άπό τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 2196/81 (5) καί όλους
τούς μεταγενέστερους κανονισμούς πού τόν έχουν τρο
ποποιήσει ·

ότι γιά νά καταστεί δυνατόν νά λειτουργήσει κανονικά
τό καθεστώς τών έπιστροφών, ό ύπολογισμός τους πρέ

πει νά βασίζεται στά έξής :
— γιά νομίσματα τά όποια διατηρούν μεταξύ τους σχέ
ση μέγιστου στιγμιαίου άνοίγματος όψεως 2,25 %, σέ

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο /

Οι εισφορες πρός είσπραξη κατά τήν εισαγωγή τών προϊ
όντων πού άναφέρονται στό άρθρο 1 ύπό α, β, καί γ τού
κανονισμού ( ΕΟΚ) άριθ. 2727/75 καθορίζονται στό
παράρτημα.

Αρθρο 2

O πάρων κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν 5η Δεκεμβρί
ου 1981 .

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος.
Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 4 Δεκεμβρίου 1981 .
Γιά τήν 'Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος τής Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

άριθ.
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L 281 τής 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
L 198 τής 20. 7 . 1981 , σ. 2.
106 τής 30. 10. 1962, σ. 2553/ 62.
L 263 τής 19. 9. 1973 , σ. 1 .
L 214 τής 1 . 8. 1981 , σ. 7 .
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ΆριΟ. L 349/2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τοΟ κανονιβμοϋ τής Επιτροπής τής 4ης Δεκεμβρίου 1981 κερί καθορισμοΰ τών είσφορών κατά τήν εισα
γωγή οί όποιες έφαρμόζονται στά σιτηρά, στά άλευρα και στά πλιγούρια καί σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
(ECU/τόνο)
Κλάση
τοΟ ΚοινοΟ

Περιγραφή έμπορευμάτων

Εισφορές

Δασμολογίου
10.01 A
10.01 B
10.02
10.03
10.04
10.05 B

10.07
10.07
10.07
10.07
11.01
11.01

A
B
Γ
Δ
A
B

11.02 Αία)

1 1.02 A I 6 )

Σίτος μαλακός καί σμιγός
Σίτος σκληρός
Σίκαλις
Κριθή
Βρώμη
'Αραβόσιτος, άλλος έκτός άπό άραβό
σιτο ύβρίδιο πού προορίζεται γιά
σπορά
Φαγόπυρο τό έδώδιμο
Κέγχρος
Σόργον
Λοιπά δημητριακά
"Αλευρα σίτου ή σμιγού
"Αλευρα σικάλεως
Πλιγούρια καί σιμιγδάλια σίτου
σκληρού
Πλιγούρια καί σιμιγδάλια σίτου
μαλακού

74,00

140,84 (Ή5)
43,90 (*)
74,23
54,99

99,64 (2) (3)
0

68,61 (4)
90,49 (4)
0 (5)
117,56

75,44
231,58
125,88

(') Γνά τόν σκληρό σίτο, καταγωγής Μαροκου καί μεταφερόμενο απευθείας
άπό τή χώρα αύτή στήν Κοινότητα, ή εισφορά αύτη μειοϋται κατά 0,60
ECU άνά τόνο.

( 2) Σύμφωνα μέ τόν κανονισμό ( ΕΟΚ) άριθ. 435 /80 οί εισφορές δέν έφαρμό
ζονται στά προϊόντα καταγωγής τών Κρατών τής 'Αφρικής, τής Καραϊβι
κής καί τού Ειρηνικού ή τών ύπερποντίων χωρών καί εδαφών καί εισα
γόμενα στά γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(-) Γιά τόν άραβόσιτο καταγωγής ACP ή ΡΤΟΜ ή εισφορά κατά τήν εισαγω
γή στήν Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 ECU άνά τόνο.
(4) Γιά τόν κέγχρο καί τό σόργο καταγωγής ACP ή ΡΤΟΜ ή εισφορά κατά
τήν εισαγωγή στήν Κοινότητα μειώνεται κατά 50%.
(5) Γιά τόν σκληρό σίτο καί τόν κέγχρο τόν μακρό, πού παράγονται στήν
Τουρκία καί μεταφέρονται απευθείας άπό τή χώρα αύτή στήν Κοινό
τητα, ή εισφορά μειώνεται κατά 0,60 ECU άνά τόνο.
(6) Ή εισφορά πού εισπράττεται κατά τήν εισαγωγή απευθείας άπό τήν
χώρα αύτή στήν Κοινότητα καθορίζεται άπό τούς κανονισμούς ( ΕΟΚ)
άριθ. 1 180/77 τού Συμβουλίου καί ( ΕΟΚ ) άριθ. 2622/71 τής 'Επιτροπής.
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