4. 1 . 86

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 2/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Ιανουαρίου 1986

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα
άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
Η 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. 1018/84 (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), και ιδίως το
άρθρο 3,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,

τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με τον διορθωτικό συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,
— για άλλα νομίσματα, σε τιμή μετατροπής που βασίζεται
στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών ισοτιμιών
όψεως καθενός από αυτά τα νομίσματα, όπως αυτή
διαπιστώθηκε 12 τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου
σε σχέση με τα νομίσματα της Κοινότητας που αναφέ
ρονται στην προηγούμενη περίπτωση και του προανα
φερθέντος συντελεστή ·
ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 2 Ιανουαρίου 1986 ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2956/85 στις τιμές προσφοράς και
στις τιμές αυτής της ημέρας, των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν επί του παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,

Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως και των πλιγου
ριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2956/85 (4), και όλους τους μεταγε
νέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·
ότι για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών, ο 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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι εισφορές προς είσπραξη κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ)
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 καθορίζονται στο
παράρτημα.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Ιανουαρίου
1986.

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

Βρυξέλλες, 3 Ιανουαρίου 1986.
Για την Επιτροπή
Frans ΑΝDRΙΕSSΕΝ
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 3ης Ιανουαρίου 1986 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(ECU/τόνο)
Κλάση
του Κοινού

Δασμολογίου
10.01 Β I
10.01 Β II
10.02
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10.04
10.05 Β
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10.07
10.07
10.07
11.01
11.01

Α
Β
Γ
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Δ II
Α
Β

11.02 Αία)
11.02 Α 16)

Περιγραφή εμπορευμάτων

Σίτος μαλακός και σμιγός
Σίτος σκληρός
Σίκαλις
Κριθή
Βρώμη
Αραβόσιτος άλλος, εκτός από τον
αραβόσιτο υβρίδιο που προορίζεται
για σπορά
Φαγόπυρο το εδώδιμο
Κέγχρος
Σόργον
Τριτικάλ
Λοιπά δημητριακά
Άλευρα σίτου ή σμιγού
Άλευρα σικάλεως
Πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου
σκληρού
Πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου
μαλακού

Εισφορές

131,20
185,81(0 (5)
116,92 (6)

135,80
119,67

112,27 (2)(3)
0

78,14 (4)
122,15 (4)
Ο
0 (5)
198.09
178.10
302,55
212,38

(') ΓΓια τον σκληρό σίτο, καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας
από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά αυτή μειούται κατά 0,60
ΕCU ανά τόνο.

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 486/85 οι εισφορές δεν εφαρμό
ζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβι
κής και του Ειρηνικού ή των υπερπόντιων χωρών και εδαφών και εισα
γόμενα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) ΓΓια τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ ή ΡΤΟΜ η εισφορά κατά την εισαγω
γή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 ΕCU ανά τόνο.
(4) ΓΓια τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ ή ΡΤΟΜ η εισφορά κατά
την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 50%.
(5) ΓΓια τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην
Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινό
τητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 ΕCU ανά τόνο.
(6) Η εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας
από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από τους κανονισμούς
(ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επι
τροπής.
(7) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στη διάκριση 10.07 Δ I
του Κοινού Δασμολογίου (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που εφαρ
μόζεται στη σίκαλη.
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