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Για την Συνεταιριστική Νομοθεσία Κρατών Μελών 
και το Νομοσχέδιο περί συνεταιρισμών 

-----  * -----
*

Σχόλια πάνω στο:

Α. Δημοσίευμα Καθημερινής.

I .  Σημείο 1. Αναγκαστική προσωπική εργασία ('Αρθρο 11).

Κατ'αρχήν δεν πρόκειται για αναγκαστική προσωπική εργασία. Η υποχρεωτική

προσωπική εργασία όπως υπάρχει στη Γαλλική νομοθεσία είναι πολύ αυστηρό
τερη από το νέο καθεστώς που θεσπίζει το νομοσχέδιο, (βλέπε υποσημείωση
σελ. 2 στο κείμενο!* Σημείωμα για την κοινοτική νομοθεσία και το νομο -.ν
σχέδιο περί συνεταιρισμών όπου και σχετική τεκμηρίωση) .

• λ υ μ π ό ρ ι σ μ α π ΐ ί Ο ι  π ρ ο ι  < α  ο τ Λ ν  ύ π ο σ π μ ί η α κ Γ Τ ) ;

1. Η προσχώρηση των αγροτών στο συνεταιρισμό είναι ελεύθερη όπως συμβαί
νει και με την προσχώρηση σε κάθε ένωση προσώπων. Η προσχώρηση συνε
πάγεται για τον προσχωρούντα πάντα την αποδοχή ενός συνόλου δικαιωμά

των και υποχρεώσεων, που γνωρίζοντάς τα εκ των προτέρων τον οδηγούν 
στην τελική απόφαση να γ ίν ε ι ή να μη γ ίν ε ι μέλος του νομικού προσώπου 
ή της ένωσης προσώπων στην οποία προσχωρεί. 0 αγρότης παραμένει και 
με το πνεύμα του νομοσχεδίου ελεύθερος να εκτιμήσει αν τελικά το σύνο

λο των υποχρεώσεων σε σύγκριση με το σύνολο των ωφελημάτων που θα 
απορρέουν από την συμμετοχή του στον συνεταιρισμό τον συμφέρει ή όχι 

και αντίστοιχα θα δράσει.

2. Οι όροι για την παροχή προσωπικής εργασίας δεν επιβάλλονται από τον 
νομοθέτη. Αντίθετα οι ίδ ιο ι αγρότες είναι εκείνοι που θα τους 

αποφασίζουν (άρθρο 18 παρ. 1).

3. Η παροχή προσωπικής εργασίας θα αμοίβεται αποτελώντας έτσι μία πρόσθε
τη ουσιαστική συμβολή στο εισόδημα του αγρότη.
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4. Παρ'ολες αυτές τ ις  εγγυήσεις ο αγρότης έχει πάντα δικαίωμα να αρνη- 
θεί προσβάλλοντας στη Γενική Συνέλευση την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου για  παροχή προσωπικής εργασίας. Η ενέργεια αυτή αναστέλ
λει την εκτέλεση της εργασίας. Και στην εκεί συζήτηση της προσβαλλό
μενης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκτεθούν μέσα σ'ενα δημο

κρατικό διάλογο τα επιχειρήματα όλων των πλευρών για την ορθότητα ή μη 
της απόφασης για την ανάγκη τροποποίησης ή απόρριψης της. Και ως βάση 
συζήτησης δεν θάναι μόνο οι όροι παροχής προσωπικής εργασίας που ούτως 

ή άλλως απο τους ίδιους τους αγρότες θεσπίζονται αλλά και τα συγκεκρι
μένα προβλήματα προσωπικά ή οικονομικά του ενδιαφερομένου αγρότη.

Όλα αυτά τα στοιχεία εξυπηρετούν ένα πλέγμα
Να δώσουν στους ίδιους τους αγρότες το θεσμικό πλαίσιο για ουσιαστικώ- 
τερη συμμετοχή τους στη ζωή και ανάπτυξη του συνεταιρισμού,

α) για πραγματική αυτοδιαχείριση των προβλημάτων τους

β) για αυτοδύναμη επιδίωξη της συλλογικής και ατομικής οικονομικής 

τους ανάπτυξης

γ) μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες τόσο κατά την θέσπιση των κανό

νων που θα διέπουν την ζωή κάθε συνεταιρισμού όσο και κατά την 

καθημερινή εφαρμογή τους.

Το Νομοσχέδιο δ ίνει εξουσία στους αγρότες κι'αυτό είναι που μάχεται η 

Ν. Δημοκρατία.

I I .  Σημείο 2. Υποχρέωση παράδοσης προϊόντων στον συνεταιρισμό.

Αυτή εντάσσεται στην γενικώτερη προβληματική της υποχρέωσης των συνεταί - 

ρων να χρησιμοποιούν τ ις  υπηρεσίες του συνεταιρισμούίΧ/Μ £Ύ6ΐ 
<5ΐη σ\Λ/ξΧ€υα'.

Στην Γερμανία: 0 νομοθέτης δεν προβλέπει ρητά μία τέτοια  υποχρέωση αλλά 

η νομολογία την δέχεται ως σιωπηρή υποχρέωση, που απορρέει από την "αρχή 
της αποκλειστικότητας" για αμοιβαία προώθηση των στόχων του συνεταιρισμού 

και η οποία μπορεί να περιορισθεί μόνο αν το ίδιο το καταστατικό προβλέ - 
πει ρητά απαλλαγή από μία τέτοια  υποχρέωση. Συνεπώς στη Γερμανία η υπο - 
χρέωση χρησιμοποίησης των υπηρεσιών του συνεταιρισμού π.χ. η υποχρέωση
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παράδοσης προϊόντων για εμπορία ή και μεταποίηση όταν πρόκειται για τέτοιο 

συνεταιρισμό, θεωρείται δεδομένη εκτός αν το καταστατικό ορ ίζει διαφορετι
κά.. ( δίαηέΐ )

Στη Δανία; Στην πρακτική ακολουθούνται καταστατικά, τυποποιημένα (3ί3±χΐ3- 

ύΥρβε) που έχουν^καθιερωθεί και καταξιωθεί ως τα πλέον λειτουργικά, και απο- 
τελεσματικάΐΐ ^τά""προβλέπουν υποχρέωση των μελών για χρησιμοποίηση υπηρεσι

ών του συνεταιρισμού.^ Ssα3J¿®kíSiΩs©̂ G2[SHώlaßií®tŝ 5ee»?smî 3U3̂

156. En France, l e  p r in c ip e  de l ' e x c lu s i v i s m e ,

qui peut jouer à l ' e n t r é e  (cas de coop é ra t iv e s  de production, 
de trans form at ion  devant s 'ap p rov is ion n er  auprès de leurs  
seu ls  assoc iés  coopéra teu rs ) ,  ou à l a  s o r t i e  (cas de coopéra
t i v e s  d 'approv is ionnement en engra is  ou m até r ie ls  d iv e r s  

pouvant s 'a p p rov is ion n e r  où e l l e s  veu len t ,  mais ne revendant 
q u 'à  leurs  assoc iés  coopérateurs )  e t  qui a f f e c t e  l a  coopéra 

t i v e  dans l ' e x e r c i c e  de son a c t i v i t é ,  a pour c o n t r e p a r t i e  

l ' e x c lu s i v i s m e  t o t a l  ou p a r t i e l  imposé s ta tu ta irem ent  aux 
s o c i é t a i r e s  par l ' a r t i c l e  7 des s ta tu ts - ty p es  f i x a n t  l e s  o - 

b l i g a t i o n s  d 'appo r ts  d ' a c t i v i t é  p r o f e s s io n n e l l e  d e sd i ts  s o c i é 

t a i r e s  .

Aux termes des a r t i c l e s  l - I I I  de l 'o rdonnance de 

1967 m od i f ié e  par l a  l o i  de 1972 e t  8 du déc re t  de 1959, l ' a s 
s o c i é  coopérateur a J. ' o b i i g a t i o n  d ' u t i l i s e r  l e s  s e r v i c e s  de 

l a  c o o p é ra t i v e .

Selon l e  premier a r t i c l e  :

-  l e s  s ta tu ts  de chaque coopé ra t iv e  ou union 

do iven t  p r é vo i r  :

. l ' o b l i g a t i o n  pour chaque assoc ié  d ' u t i l i s e r  les  
s e r v ic e s  de l a  c o op é ra t iv e  pour une durée d é t e r 

minée .

Selon l e  second a r t i c l e  :

-  " l 'a d h é s io n  à l a  c o opé ra t iv e  en tra îne  pour l ' a s 

s o c ié  coopérateur :

. l 'engagement d ' u t i l i s e r  l e s  s e r v i c e s  de l a  coo- 
'7* Tq IpcQOÆotupiÊjjQ 0X7 Q UjOuIG OTO/lurA Cp-* o ¿uDo A)jp07Lu(-> 2oviC,pl-û<sno'->

Χ.Λ. ·· QOcn Ο σνυ (# μα (ί pè 7rW np<XuC7i\xc  ̂ ucx»,TvJ\ Δ ιμ ,α ΐσυaryC,
vmluA xotvi Δανίας, <svJenun μ ? - Λ ρ σ ό η .

&\&> uni
Πί rvOO VUCvULUÀ'



p é r a t i v e . . . "  ( 1 ) .

L ' a r t i c l e  8 du déc re t  de 1959 détermine l ' é t e n 

due de l 'engagement d ' a c t i v i t é ,  qui peut ê t r e  s o i t  l a  t o t a 
l i t é ,  s o i t  une p a r t i e  des opéra t ions  pouvant ê t r e  e f f e c tu é e s  

par l ' a s s o c i é  coopéra teur .  Ce sont l e s  s ta tu ts  qui p ré vo ien t  
concomitamment l ' é t e n d u e  de l 'engagement d 'ap p o r t .

Néanmoins, dans ce cas, un assoc ié  ne pourra sous

c r i r e  simultanément aux deux engagements. Ce sont également 
l e s  s ta tu ts  qui déterminent l a  nature, l e  volume e t  l a  durée 

de l 'engagement ( 2 ) .

L ' a r t i c l e  7, a l in éa  6 des s ta tu ts - typ es  p r é c is e  
que "sauf cas de fo r c e  majeure, dûment é t a b l i e ,  en cas d ' i n 

exécution t o t a l e  ou p a r t i e l l e  par un assoc ié  coopérateur des 
engagements sou sc r i ts  par l u i ,  l e  c o n s e i l  d 'ad m in is t ra t ion  

pourra appliquer une ou p lus ieurs  des sanctions p r é v u e s . . . "  

( 3 ) .  par exemple :

- une somme compensatrice du p ré ju d ice  subi;

- une p é n a l i t é  éga le  à 10 % (ou à un pourcentage 

v a r ia b le  vu l ' im p or tance  des manquements) de l a  va leur  des 

quant i tés  non l i v r é e s ;
- dans 1 'e x c lu s ion  de la  s o c i é t é  sans pré jud ice  

du paiement des sommes compensatrices du dommage subi e t  de 

toutes  p én a l i t é s  s ' y  a jou tan t .

La note n° 33 c o n s e i l l e  en outre :

(1 )  DOCUMENTATION JURIDIQUE DES COOPERATIVES AGRICOLES ET 
DES SICA : op. c i t . ,  p. 60.

(2 )  Ibidem, p. 61-64.
(3 )  Ibidem, p. 64.
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- qu'en cas de r é c i d i v e  au cours de la  pé r iode  
d'engagement, l a  p é n a l i t é  v i s é e  en 2) peut ê t r e  doublée, 
sans p ré jud ice  de 1 'e xc lu s ion  ( 1 ) .

I l  y a une excep t ion  à l ' a p p l i c a t i o n  de l a  c la u 
se pénale : c ' e s t  l e  cas où l a  s o c i é t é  c o o p é ra t i v e  e l l e -  

même n 'a u ra i t  pas éxécuté son o b l i g a t i o n ,  qui aura it  pour 

e f f e t ,  non pas l 'anéan t issem en t  du con tra t ,  mais l ' a j o u r n e 
ment des o b l i g a t i o n s  de l ' a s s o c i é  coopérateur ( 2 ) .

La l o i  du 27-6-1972 permet de déroger à l ' e x c l u 
s iv ism e.  L ' a r t i c l e  6 s t i p u l e  que : " lo rsque  le s  s ta tu ts  l e  

p ré vo ien t ,  des t i e r s  non-coopérateurs peuvent ê t r e  admis à 

b é n é f i c i e r  des s e r v i c e s  d 'une s o c i é t é  c o o p é ra t iv e  a g r i c o l e  
ou d'une union, dans l a  l im i t e  de 20 % du c h i f f r e  d ' a f f a i 
res annuel" ( 3 ) .

Un autre a r t i c l e  de c e t t e  l o i  d é c r i t  l e s  modali
tés  de c e t t e  d é roga t ion .

Στο Βέλγιο: 0 νομοθέτης παραπέμπει στο καταστατικό. Σε περίπτωση που το 

καταστατικό σιωπά, δεν υπάρχει τέτοια  υποχρέωση.

Στην Ιρλανδία; Υφίσταται υποχρέωση πλήρους χρησιμοποίησης των υπηρεσιών 
του συνεταιρισμού (Αδιευκρίνιστο αν είναι νομοθετικής ή εθιμικής προέλευ

σης) .



Στην ΙταΛΰα: Δεν υπάρχει νομοθετημένη υποχρέωση. Τα ακολουθούμενα 
ωστόσο ( όπως και στη Δανία) τυποποιημένα καταστατικά προβλέπουν 

ανάλογη υποχρέωση επαπειλώντας μάλιστα και σχετικές ποινές.

Στο Λουξεμβούργο: Η ανάπτυξη των συνεταιρισμών σε επίπεδο εμπορίας
ή μεταποίησης βρίσκεται ακόμη σε τόσο χαμηλό επίπεδο που δεν έχει τε 

θεί κάν θέμα υποχρέωσης ή μη χρησιμοποίηση^των υπηρεσιών του.

Στις Κάτω Χώρες: Η νομοθεσία δεν προβλέπει σχετική ρύθμιση. Στην πρά

ξη όλα τα καταστατικά προβλέπουν πάντοτε διατάξεις υποχρεωτικής παρά
δοσης προϊόντων, που ωστόσο διαφοροποιούνται από συνεταιρισμό σε 
συνεταιρισμό όσον αφορά τον ποσοστιαίο όγκο ή τ ις  ποσότητες των παρα

δοτέων προϊόντων.

2-frw . Tfte O g ru c u -e w  xüOLuA-fo'U^Ky A «oc .c , Act

op t lo  toui ôtoxouï fujv cv^irjaip'CSpujLW â h o ï t w y iw
£dOdiQ<%cc> UoXj -tfw pè là "c^a^U-CP ex
iàto ctOÙ §/o^&'p^cx cx^aOà €). epxoop ic «
^ - ^ c r u o u J u o  d y p o ' t  o y H-u ü o  t o o s . · ^ ·

(Sü®. Au Royaume-Uni, l e s  coopé ra t ives  a g r i c o l e s  

p révoya ien t  dans le s  s ta tu ts  des engagements d 'appo r t  t o t a l .  

La chambre des Lords a déc la ré  que c e t t e  o b l i g a t i o n  é t a i t  
i l l é g a l e .  L ' A g r ic u l tu r e l  and F o res t ry  Assoc ia t ion  Act 1962 

a dérogé à c e t t e  r è g l e .

A f in  de pouvoir b é n é f i c i e r  d'une aide du "Centra l 
Counc i l " ,  l es  membres d'une s o c i é t é  c o op é ra t iv e  do iven t  

s 'en gage r  v i s - à - v i s  d ' e l l e  pour une durée de t r o i s  ans qui

(1 )  GIDE-LOYRETTE-NOUEL : op. c i t . . ,  p. 404 . 

À c J  e ÿ n » C  Ou a o Jx u  ^ u j c t ï o  νόρο Ισυ



peut a l l e r  jusqu 'à  c inq  ans dans c e r ta in s  cas.

Par a i l l e u r s ,  l e  "Centra l Counci l "  v é r i f i e  s i  

l e s  règlements de l a  s o c i é t é  coop é ra t iv e  imposent une c e r 

ta in e  d i s c i p l i n e  e t  p révo ien t  l ' e x c lu s i o n  d'un membre qui 

ne r e s p e c t e r a i t  pas ses engagements.

I l  e s t  po ss ib le  de l i e r  l ' o b l i g a t i o n  d ' a c t i v i t é  
économique ( t e l l e  par exemple la  l i v r a i s o n  de la jp r o d u c t io n  

a g r i c o l e )  à l a  sou sc r ip t ion  de c a p i t a l ,  en tenant compte du 
f a i t  qu'un membre d'une s o c i é t é  c o op é ra t iv e  ne peut pas d é 

t e n i r  des parts  s o c i a l e s ,  dont l a  va leur  e x c é d e ra i t  £ 5 000.

(1 )  . y----- ---*/
Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις η οι μακροχρόνιες εθιμικά διαμορφωμένες πρακτι

κές που θεσπίζουν υποχρεωτική χρησιμοποίηση των υπηρεσιών στις οποίες δρα
στηριοποιούνται οι συνεταιρισμοί δείχνουν αυτό που εύλογα περιμένει κανείς 
στη λογική του συνεταιρισμού. Ό τι δεν είναι σωστό να εγκαθιδρύεις ένα 

θεσμό χωρίς να του εξασφαλίζεις τους όρους επιβίωσής του. Και ένας από τους 
λόγους που μέχρι σήμερα το συνεταιριστικό κίνημα δεν μπορούσε να προχωρήσει 

ήταν γιατί ποτέ μέχρι σήμερα δεν εξασφαλίσθηκαν για τους συνεταιρισμούς οι 
προϋποθέσεις επιβίωσης και ανάπτυξής τους. Υπήρχαν πάντοτε οι μεσάζοντες 
χάριν των οποίων οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέσπιζαν εκείνες τ ι ς  δια
τάξεις που θα επέτρεπαν την αυτοδύναμη ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Και η 
σημερινή αντίδραση στη διάταξη αυτή γίνετα ι ακριβώς γι'αυτόν τον λόγο, διότι,  

αυτή θίγει ουσιαστικά τα συμφέροντα των μεσαζόντων.
Η διασύνδεση της διάταξης αυτής με το σκεπτικό ό τι απειλείται σε όσους δεν 
παραχωρούν κατά χρήση περιουσιακά τους στοιχεία είναι αυθαίρετη και δημαγωγική.

Σημείο 3. Βλέπε σημείωμα Μπασαγιάνη για συγκριτική εξέταση δικαιώματος εκλέ- 

γειν και εκλέγεσθαι, όπου διαφοροποιείται ο πολίτης εκλογεύς λόγω ηλικίας από 

τον έχοντα δικαίωμα εκλέγεσθαι πολίτη.

(1 ) ISSERT, J . : The Lega l  Status . . .  l o c .  c i t . ,  p. 108.
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IV. Σημείο 4. 'Ελεγχος πορείας καλλιεργειών και ποιότητας προϊόντων.

Μέχρι στιγμής ανέφικτη η διαπίστωση νομοθετικών ρυθμίσεων για τέτοιους 

ελέγχους από τους συνεταιρισμούς στις νομοθεσίες Κρατών Μελών*. Εύλο
γο να μην υπάρχουν, διότι τα προβλήματα ανταγωνισμού και διάθεσης των 

αγροτικών προϊόντων τόσο σε ενδοκοινοτικό πλαίσιο όσο και στα πλαίσια 
της ΘΆΤΤ λόγω ποιοτικών χαρακτηριστικών, πλεσνασμχτικής παραγωγής ή 
άλλων διαρθρωτικών προβλημάτων ανά προϊόν δημιουργήθηκαν και οζύνθηκαν 

την τελευταία 20ετία, όταν πιά η διαμορφούμενη ΚΑΠ είχε την κύρια ευθύ
νη και τα κοινοτικά όργανα την κύρια ή και αποκλειστική αρμοδιότητα 
αντιμετώπισής τους. Θεσπίζοντας - στο μέτρο που έγινε -  κανόνες π ο ιό 

τητας ή κανόνες όγκου παραγωγής, ανέθετε στα Κράτη μέλη δηλ. στις αρχές 
τους την παρακολούθηση και την τήρηση των κανόνων αυτών.

Πολλά Κράτη μέλη μάλιστα θεωρώντας μεσομχκροπρόθεσμα αναγκαία την επιβολή 
τέτοιων Κανόνων προτιμούσαν να είναι η Κοινότητα στο σύνολό της υπεύθυνη 

για τη θέσπιση κάποιων κανόνων βραχυπρόθεσμα δυσάρεστων για να μην φέρουν 

τα ίδια στο εσωτερικό τους άμεσα το πολιτικό κόστος λήφης τέτοιων μέτρων 
περί οριζόμενα στην εποπτεία τήρησης των κοινοτικών κανόνων όπου οι κοι
νοτικοί κανονισμοί το προβλέπουν.

Το άρθρο 12 παρ. 1 εδ. ε που ορίζει ότι κανόνες παραγωγής και ποιότητας 
καθώς και κοινοί κανόνες πώλησης θεσπίζονται από το διοικητικό Συμβούλιο 

ή τη Γενική Συνέλευση θα πρέπει -  αν θέλουμε να ακολουθήσουμε την Κοινο

τική Νομοθεσία -  να νοείται με σχετικά περιορισμένη έκταση εφαρμογής 
αφού οι διατάζεις των ΚΟΑ και του δικαίου περί ανταγωνισμού έχουν οριοθε

τήσει σε μεγάλη έκταση αντίστοιχες ρυθμίσεις.

Οπωσδήποτε πάντως η διάταζη έχει ουσιαστική σημασία και περιθώριο εφαρμο

γής για διαρθρωτικές αλλαγές και προσαρμογές καθώς και νέους προσανα - 
τολισμούς σύμφωνα με τ ις  ανάγκες της αγοράς. Κατά την εφαρμογή της 
πάντως -  και στη συζήτηση ίσως στη Βουλή -  μπορεί να τεθεί θέμα οριοθέ- 
τησης ή σύγκρουσης Κοινοτικών κανόνων με συνεταιριστικούς κανόνες

Αντίθεταί κύριο γνώρισμα κοινοτικής νομοθεσίας]^ βλέπε 
Σημείωμα: "Κοινοτική Νομοθεσία και Νομοσχέδιο Συνεται

ρισμών " στο αντίστοιχο σημείο 4. )



παραγωγής ποιότητας και πωλήσεων. Σ'αυτή την περίπτωση το επιχείρημα 

θα μπορούσε να είναι ό τι οι κανόνες αυτοί δεν μπορεί παρά να έχουν 

συμπληρωματική ισχύ προς τους κοινοτικούς κανόνες ό τι θα προωθούν την 
ανάπτυξη, την εξέλιξη και τους προσανατολισμούς της γεωργίας σε σωστές 
κατευθύνσεις εκεί όπου η κοινοτική νομοθεσία αποβαίνει ή αποδεικνύεται 
ανεπαρκής να πετύχει τους στόχους που εξαγγέλει για τη βελτίωση του 
εισοδήματος και της ποιότητας ζωής του αγρότη καθώς και για τη σμίκρυνση 

του χάσματος που τον χωρίζει από τ ις  άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Το άρθρο 12 παρ. 1 εδ. γ. (στο οποίο ασκείται η κριτική του σημείου 4) 

αφορά κατ'αρχή έλεγχο τήρησης των κανόνων των θεσπιζόμενων από τους 
συνεταιρισμούς. Και ο δικαιολογητικός λόγος ύπαρξης τέτοιων κανόνων 
όπως απορρέει από τα παραπάνω κάνει εύλογη και την συνακόλουθη ρύθμιση, 

αυτοί που θεσπίζουν τέτοιους κανόνες να έχουν το δικαίωμα και την υπο
χρέωση να παρακολουθούν την τήρησή τους.

Εξεταστέα πολιτικά η ακόλουθη ερμηνεία, που είναι νομικά δυνατή με την 

διατύπωση του άρθρου 12 παρ. 1 εδ. γ:

0 συνεταιρισμός ελέγχει όχι μόνο τους θεσπιζόμενους από τον ίδιο κανόνες 
παραγωγής ποιότητας κλπ. αλλά και τους ισχύσντες νομοθετικά ε ίτε  από την 
πολιτεία ε ίτε  από την ΕΟΚ κανόνες. Ειδικά για τους Κοινοτικούς κανόνες 

θα μπορούσε να ισχύσει αυτό σε όσες περιπτώσεις οι κοινοτικοί κανονισμοί 
προβλέπουν: "Τα Κράτη Μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για  την τήρηση

Σ'αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να προβληθεί στον πολιτικό διάλογο το 

επιχείρημα ό τι η Κυβέρνηση έχοντας την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει 
τον τρόπο τήρησης των κανόνων αυτών εκχωρεί αυτό το τμήμα της εξουσίας 
της στους ίδιους τους αγρότες.

Η συνάρτηση αυτών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συνεταιρισμών 
για την παρακολούθηση των καν όλων παραγωγής και ποιότητας για τους 
λόγους που εκτέθηκαν παραπάνω με δήθεν αστυνόμευση και εκβιασμό αποτε
λεί καθαρή δημαγωγία.



Σημείο 5. Επειδή -  πλήν της γαλλικής -  όλες οι άλλες νομοθεσίες αφή
νουν στην καταστατική βούληση των συνεταίρων την ρύθμιση για παροχή 
προσωπικής εργασίας και αμοιβή αυτής, είναι αδύνατο πρακτικά στα διαθέ
σιμα χρονικά πλαίσια να ερευνηθεί ποιες συλλογικές συμβάσεις υπάρχουν 
στα Κράτη - Μέλη, τ ι  κριτήρια ακολουθούνται και αν συμμετέχουν κάν 

αγροτικοί σύνδεσμοι σ'αυτές ή αν οι συνεταιρισμοί ο ι ίδιοι ορίζουν το 
ύφος της αμοιβής.

Κατ'ουσίαν επιχειρηματολογία: Βλέπε σημείο 5 σε Σημείωμα "Κοινοτική 

νομοθεσία και νομοσχέδιο συνεταιρισμών".

Σημείο 6: Βλ. σημείωμα Μπασαγιάννη.

Κείμενο με τίτλο  "Υποδείξεις για τροποποιήσεις στο σχέδιο Νόμου: 

αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις".

'Οσον αφορά το σημείο 2: Ελάχιστος αριθμός 50 άτομα. Οι εθνικές νομο
θεσίες των Κρατών Μελών προβλέπουν μικρό ελάχιστο αριθμό ιδρυτικών μελών 
Γερμανία 7, Βέλγιο και Ιρλανδία 2, Γαλλία 3, Αγγλία 7, Ιταλία 9 (Νομολο

γία), Λουξεμβούργο 5. Δανική και Ολλανδική Νομοθεσία δεν ορίζουν ελά - 
χιστο αριθμό. Επιχειρήματα για την ανάγκη υψηλού αριθμού μελών που θα 
συντελεί στην αναγκαία ευρωστία του συνεταιρισμού θα μπορούσαν να αντ* - 

ληθούν από τα σημεία 1-8 στη σελίδα 313 στο βιβλίο της MARQUTIAN, όπου 
γίνεται γενικώτερη αναφορά στην ανάγκη concentration au sein des coopera

tives: Για μας μπαίνει και πρόβλημα ανθρώπινου δυναμικού και συγκέντρωσής 
του και όχι μόνο κεφαλαιουχικών αγαθών ή οικονομικής επιφάνειας των συνε
ταιρισμών. Και το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει νάναι τέτο ιο  ώστε να μπορεί 

να αντλεί ο συνεταιρισμός από τους ίδιους του τους ανθρώπους τα στελέχη 
που θα τον προωθούν. Ο μέχρι σήμερα απαράδεκτα χαμηλός ελάχιστος α ρ ι 
θμός ήταν μία από τ ις  α ιτ ίε ς  εγγενούς αδυναμίας ανάπτυξής του. Ιδιαίτερα 
τώρα που οι συνεταιρισμοί πρόκειται να αναλάβουν κι'άλλες δραστηριότητες, 

οι δυνατότητες επιλογών προσωπικού από τα ίδια τους τα μέλη θα πρέπει και 

θεσμικά να εξααφαλισθούν επαρκείς.

X ν W) |-φ_< φ ο τ  ο Tun ι ci 3—
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Mais aussi b ien dans l e s  en t rep r is e s  a g r i c o l e s  
que dans l e s  co opé ra t iv es  a g r i c o l e s ,  l e  nombre des i n s t i t u 
t ions  - qui exprime l e  degré  de concentra t ion  - diminue, tan 

d is  que l e s  grandeurs de r é fé r en c e  comme le s  su r faces ,  l e s  v o 

lumes de production , l e s  va leu rs  de production a in s i  que l e  

c h i f f r e  d ' a f f a i r e s  e t  l e  nombre des membres, e t c .  r e s t e n t  cons
tants  ou même augmentent. Pour c e t t e  tendance à la  concen tra 

t io n  au se in  des co opé ra t iv es  a g r i c o l e s ,  on peut c i t e r  l e s  cau
ses su ivantes  :

1) La p o s i t i o n  re la t iv em en t  p r i v i l é g i é e  qu 'occu 

pent leurs  pa r tena ires  sur l e  marché o b l i g e n t  l e s  c oop é ra t iv es  
à avo ir  v i s - à - v i s  d 'eux  des réac t ion s  d 'a justement appropr iées .

2) Le Marché Commun é tant  un marché c o n cu r ren t ie l ,  
l e s  coopé ra t iv es  a g r i c o l e s  do iven t  f a i r e  de leur  mieux pour 
f a i r e  face  à c e t t e  concurrence in tense .

3) Le marché d 'ache teurs  étant un marché dynamique, 
l e s  changements dans l a  s t ruc tu re  de l a  consommation e t  dans 

l e s  goûts du consommateur f i n a l  n é cess i t en t  un changement dans 
l a  s t ruc tu re  de l ' o f f r e .

4) Une r a t i o n a l i s a t i o n  ne peut se f a i r e  dans une 
en t r e p r is e  que quand u n e " t a i l l e  op t im a le "  de l ' e n t r e p r i s e  es t  

a t t e in t e .  Donc, pour produire  ra t ionne l lem ent  e t  o f f r i r  à des 
p r i x  c o m p é t i t i f s  l e s  coopéra t ives  do iven t  a vo ir  recours à la  
concen tra t ion ,  justement pour a t t e in d re  c e t t e  " t a i l l e  o p t im a le " .

5) Pour étendre leurs  fonct ions  dans l a  production 

a g r i c o l e  ou entreprendre de nouve l les  fonc t ions  à des é c h e l l e s  

économiques d i f f é r e n t e s ,  l e s  coopéra t ives  a g r i c o l e s  forment de 
plus grandes unités  de production .

6) De grandes unités dans l e  domaine de la  commer
c i a l i s a t i o n  sont nécessa ires  pour f a i r e  face aux ex igences  de 
la  demande aussi b ien quant i ta t ivement  que q u a l i ta t iv em en t .
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7) A ins i  que dans l e  domaine de l ' a p p r o v i s i o n n e 

ment pour f a i r e ·  face  à l ' o f f r e  massive des fourn isseurs  d ' é 
quipement a g r i c o l e .

8) Les revenus r e la t iv em en t  bas dans l ' a g r i c u l t u r e  
sont l 'u n e  des causes l e s  plus importantes à l a  concen tra t ion .  

Car, i l s  sont en é t r o i t e  r e l a t i o n  avec l e s  problèmes des p r i x  
e t  des quan t i té s  : seulement l e s  en t r ep r is e s  qui ont a t t e in t  

une " c e r ta in e  t a i l l e "  peuvent o f f r i r  des quan t i tés  i n t é r e s 
santes à des p r i x  in t é r e s sa n ts .  Donc, pratiquement des e n t r e 

p r is e s  qui ont une c e r ta in e  r e n t a b i l i t é  e t  une p r o d u c t i v i t é  
c e r t a i n e .

Comme nous pouvons l e  c o n s ta te r ,  l a  concen tra t ion  
dans l e  domaine de la  production a g r i c o l e  peut ê t r e  cons idéré  

comme l a  cause e s s e n t i e l l e  du processus de la  concen tra t ion  au 
se in  des coopéra t ives  a g r i c o l e s .  E l l e  provoque souvent des 

changements de s t ruc tu re  i r r é v o c a b le s  au se in  des coopéra t ives  
a g r i c o l e s .  Cela  su sc i t e  i n f a i l l i b l e m e n t  des ex igences  nouve l

l e s  qui se heurtent aux conceptions t r a d i t i o n n e l l e s  e t  des p ro 
blèmes nouveaux qui demandent des so lu t ion s  ad hoc.

Le problème de l a  t a i l l e  - qui en e s t  un - touche 
l e s  m i l i eu x  c o o p é ra t i f s  depuis p lus ieurs  années d é jà .  Mais l e  

problème s p é c i f i q u e  aux co opé ra t iv es  se rapporte  à leu r  "dou
b le  na tu re " .

- Une f o i s  en tant q u 'e n t r e p r is e s  e t  groupes d ' e n 
t r e p r i s e s  ;

- Une f o i s  en tant  qu 'o rgan isa t ion  c o rp o ra t i v e ,  
c ' e s t - à - d i r e  une assoc ia t ion  de personnes exerçant l a  même ac
t i v i t é  économique. Les changements de s t ruc tu re ,  par s u i t e  à 

l a  concen tra t ion  se présentent de p lus ieurs  manières :

- Dans l e  cas des coopé ra t iv es  r é g io n a le s  par exem
p le  qui ont étendu leur  champ d ' a c t i v i t é s  sur p lus ieurs  v i l 
lages  ou en achetant des en t r ep r is e s  concurrentes du négoce 

p r iv é  ou en fusionnant avec d 'a u t re s  coopéra t ives  r é g io n a le s .
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Α. Δημοσίευμα Καθημερινής

Σημείο 1. Άρθρο 11. Υποχρεωτική προσωπική εργασία δεν προ-

βλέπεται στην κοινοτική νομοθεσία (βλέπε όμως Γαλλ. 
συνετ. νομοθεσία Άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. β του Νόμου 
62-917 της 8.8.1962 *

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στις ομάδες κοινής εκμετάλλευσης στην Γαλλία ο νόμος 62-917 
της 8ης Αυγ. 1962 προβλέπει στο άρθρο 1 παρ. 2 εδ. β "LES ASSO
CIES DOIVENT PARTICIPER EFFECTIVEMENT AU TRAVAIL EN COMMUN.."
Στις περιπτώσεις που μπορούν να προβλεφθούν εξαιρέσεις ο νόμος 
δίνει τη δυνατότητα περιορισμού των δικαιωμάτων των μελών που ε
ξαιρούνται από την υποχρέωση προσωπικής εργασίας (βλέπε και άρθρο 
20 DECRET 64-1193 της 3.12.64 εφαρμοστικού του ν. 62-917)

Στο Κυβερνητικό σχέδιο νόμου: Η γενική συνέλευση τακτική ή έκτα 
κτη μπορεί να κάνει δεκτή προσφυγή μέλους κατά της απόφασης για 
παροχή προσωπικής εργασίας,χωρίς αυτό να συνεπάγεται οιοδήποτε 
περιορισμό των δικαιωμάτων του μέλους ή έστω να δίνει δικαίωμα 

στο Διοικ. Συμβ. να περιορίσει τα δικαιώματα του μέλους, όπως 

συμβαίνει στη Γαλλική νομοθεσία.
Συνεπώς το Ελληνικό σχέδιο νόμου περιορίζοντας το δικαίωμα εκλέ- 
γεσθαι μόνο ως προς τα ειδικά μέλη είναι λιγώτερο αυστηρό απότι 

η γαλλική ρύθμιση. Είναι ωστόσο αναγκαίο να γίνει αυτή Π διάκρι
ση μεταξύ τακτικών και ειδικών μελών, αφού τα πρώτα έχουν ουσια- 
στικά/χερους και ζωτικότερους δεσμούς με τους στόχους και τη λει

τουργία του συνεταιρισμού. Για την κυβέρνηση αποτελεί πολιτική 
επιλογή η προώθηση της δράσης του συνεταιρισμού να γίνεται από 

Διοικητικά Συμβούλια στελεχωμένα από αγρότες που ασχολούνται αυ- 

τοπροσώπους και επαγγελματικά με την αγροτική παραγωγή.



Σ η μ ε ί ω μ α
Γιά την κοινοτική νομοθεσία 

Και το νομοσχέδιο περί συνεταιρισμών

Στις νομοθεσίες χωρών μελών ΕΟΚ ισχύει ήδη σε μεγάλη έκτα
ση σειρά ρυθμίσεων που απορρέει από την Κοινοτική νομοθετική πη- 
γή: Πρόκειται για τις ρυθμίσεις που αφορούν τον θεσμό των οργα
νώσεων παραγωγών και ομάδων παρανωγών, που χωρίς να εναρμονίζουν 
ή ενοποιούν την συνεταιριστική νομοθεσία των κρατών μελών δημιουρ
γούν και προωθούν παράλληλες μορφές ενώσεων προσώπων (παραγωγών) 
για την επιδίωξη στόχων που μέχρι πρό τίνος προσιδίαζαν μόνο στους 
συνεταιρισμούς. Είναι συνεπώς αναγκαίο να συνεξετασθεί με ποιά 

κριτήρια και τι επιλογές ο Κοινοτικός νομοθέτης εισάγει στις νομο
θεσίες των κρατών-μελών τον θεσμό των οργανώσεων και ομάδων παρα

γωγών για να συναχθούν συμπεράσματα ως προς τα καταγγελόμενα 

κατά του νομοσχεδίου περί συνεταιρισμών.

Η σχετική κοινοτική νομοθεσία:

1. Καν. Ε.Ο.Κ. 1035/72, Κ.Ο.Α. φρούτων και λαχανικών, όπως τρο
ποποιήθηκε τελευταία από τον Καν. 3284/83 της 14.11.83 (για 
την αναθεώρηση του μεσογειακού κεκτημένου) ιδίως άρθρα 2-11

2. Καν. ΓΠ Ο 7̂ 1360/78 περί ρμάδων παραγωγών και ενώσεων αυτών

3. Καν.

Οι_υ 100/76, Κ.Ο.Α. αλιείας και ο σήμερα ισχύων 3796/81

αντίστοιχός του.

4. Καν.

οι_υ 389/82 περί ομάδων παραγωγών στο βαμβάκι

5. Καν.

οϋϋ 136/66 Κ.Ο.Α. ελαιολάδου και ειδικώτερα Καν. 2958/82

6. Καν.

ο

1696/71 Κ.Ο.Α. λυκίσκου

7. Καν. ΓΠ ο 707/76, ομάδες παραγωγών μεταξοσκωλήκων

./.
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Σημεία 3,5 και 6 άνευ αντικειμένου στην κοινοτική νομοθεσία περί 
ομάδων και οργανώσεων παραγωγών. Ωστόσο όσον αφορά*

Χο σημείο 5, άρθρο 18 παρ. 2: Η ρύθμιση θεσπίζει το 
ελάχιστο ημερομίσθιο για την παροχή προσωπικής εργα
σίας πσυ θα μπορεί να καθορίσει η τακτική γενική συ
νέλευση και η οποία δεν εμποδίζεται να το ορίσει πολύ 
υψηλότερο. Ορίζεται δε το ελάχιστο ίσο προς εκείνο του 
ανειδίκευτου εργάτη, διότι είναι προφανές ότι θα απαν
τηθεί και προσφορά υπηοεσιών ανειδίκευτου εργαζόμενου 
ενώ συγχρόνως και η πλέαν ανειδίκευτη παροχή υπηρεσίας 
στον συνεταιρισμό δεν θα πρέπει να αμοίβεται χαμηλώτε- 
ρα από εκείνης του ανειδίκευτου εργάτη. Η αμριβή του 
αυτή θα έρχεται να προστεθεί στο εισόδημα που θα έχει 

ο ίδιος αγρότης ως παραγωγός. Ακατανόητο πώς μετατρέ- 

πεται δήθεν σε κολλήνο όταν α φ ’ενός αυξάνει έτσι το 
εισόδημα του,διευρύνει αφ'ετέρου τις δραστηριότητές 

του και σε άλλους πλήν της παραγωγής τομείς μετέχοντας 
στις πολλαπλές λειτουργίες του συνεταιρισμού.

Β. Κείμενο με τίτλο: Υποδείξεις για τροποποιήσεις...........

'Οσον αφορά τρ 4° σημείρ : Προσφορά προσωπικής εργασίας και πα

ράδοση παραγωγής στο συνεταιρισμό.

I
Νομοθεσία: Η Γαλλική νομοθεσία έ&ει αντίστοιχη πρόβλεψη υποχρεω

τικής προσφοράς προσωπικής εργασ|ας, αυστηρότερη μάλιστα από την 
προβλεπόμενη στο νομοσχέδιο μας διότι οι εξαιρούμενοι - απαλλασσό

, , ϊ ,
μενοι κατα την γαλλική νομοθεσία μμτορουν να υποστουν και περιο
ρισμό των δικαιωμάτων τους ενώ αντίθετα οι εξαιρούμενοι απαλλασ
σόμενοι κατά το δικό μας δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό δι

καιωμάτων. ϊ
'Οσονααρφά την παράδοση της παραγωγής στγον συνεταιρισμό 

για εμπσρίαή και μεταποίηση ή κοινοτική νομοθεσία διέπεται από 
αντίστοιχα σκεπτικά και ρυθμίσεις κρίνοντας τες ως μόνες λύσεις 

για την αντιμετώπιση των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων εμπο
ρίας των προϊοόντων και ενισχύει με κοινο: κά μέσα ακριβώς αυτές 
τις ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών (Αναλυτικώτερα ανωτέρω).
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Ό σ ο ν  αφορά ίο 2 σημείο: Ελάχιστος αριθμός 50 άτομα.
Το μόνο παραπλήσιο στοιχείο ελάχιστου αριθμού ορνανωμένων 
παρανωνών, υπάρχει νια τους παραγωγούς ελαιολάδου οι οποίοι 
προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση στην παραγωγή πρέπει κατά 
τον καν. 2964/82 για την Ελλάδα να ανέρχονται πέραν των 1000 

σε Κρήτη Ρόδο Μυτιλήνη Κέρκυρα Εύβοια και πέρα των 600 στις 
υπόλοιπες περιοχές (βλε. άρθρο 1) για κάθε οργάνωση παρανωγών 

ελαίων και ελαιολάδου.
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6 0 C IË T É S  E T  G R O U P E M E N T S  [L .  6 août 1900] 1300

c^ancaa du crédit agricole mutuel, la responsabilité de chaque sociétaire 
Mi limitée à cinq foi« le montant des parts du capital social qu'il possède, 
j  compris le montant desdites parts.

13. La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les 
sociétés d'iutérét collectii agricoles à partir de la publication du présent 
décret est d'au moins 25 F.

14. Les dispositions de 1a loi du 30 avril 10ÛÔ sur les warrants agricoles 
souscrits par les sociétés coopératives agricoles sont étendues au* warranté 
souscrits par les société· d'm lérél collectif agricole.

15. Les sociétés d'intérêt collectif agricole actuellement existante· 
devront dans le délai d'un an mettre leurs statuts en concordance avec les 
dispositions du présent décret. —  V. Décr. * ·  03-535 du 30 mai 1908, 
S l l ( B . L O .  1903. 182; J. O. 8 juin).

Les sociétés qui n'auront pas satisfait dans ce délai à cette obligation 
st les sociétés qui te créeront après la publication dudit décret, sans que 
leurs statuts soient conformes à ces dispositions, ne pourront utiliser la 
dénomination de société d'intérêt collectif agricole.

Sera punis des peines prévues aux articles II. 34 et tl. 85 du Code pénal 
toute personne qui aura utilisé la dénomination de société d’ intérêt collectif 
•gricole en violation des dispositions de l ’alinéa procèdent.

Les dispositions de l'article 471 du Code pénal relatif à l'afllchage de 
certaine jugements seront applicables.

16. Un décret ultérieur procédera, après consultation des conseils 
généraux, d la modification des dispositions de nature réglementaire 
concernant les sociétés d'intérêt collectif agricole applicables daus les 
départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la 
Réunion, les dispositions en vigueur le demeurant jusqu’à l ’interveution 
dudit décret.

17» Sont abrogées, dans la mesure où elles sont applicables dans le 
métropole, toutes dispositions couLraires à celles du présent décret, et 
notamment les dispositions du second alinéa do l ’article 605 et celles des 
articles 606, 607, 603 et 609 du Code rural.

8° Groupements agricoles fonciers (Sociétés d’exploitation 
agricole et groupements de propriétaires et d’exploitants).

L o i  u · tiO-UOU ilu  a  aoû t 11*00,
U  ' orieuluUon agricole.

A r t .  14 . —  I. Les propriétaires et exploitants peuvent librement fuira 
apport de leurs droits, soit en pleine propriété, soit en jouissance seule
ment, à des sociétés civiles d'exploitation agricole ou à des groupements de
propriétaires ou d'exploitants. — Oispositions ¿tendues au dû parte ment de 
SaLrU-Pierre-et-Mujuelon (Ord. n° 77-llUü du 20 sept. 1077, art 14, J.O.
3U sept.).

I.e Gouvernement déposera, avant le 1 · ' ju illet 1961, un projet de loi 
tendant à délinir le régime juridique de ces sociétés ou groupements, à 
encourager leur constitution, notamment par des réductions des droits 
d enregistrement et de timbre relatifs aux apports eu jouissance ou en
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; groupement« agricoles fonciers doivent avoir une durée d'au moins 
uis. Les dispositions des 8° et 4° de l ’article 1865 du Code civil ne leur

propriété, et à donner un cadre juridique et As cal aux échangea de eerrioM 
antre agriculteur*.

Loi n · 62-933 du 8 août 1962,
Complémentaire à la loi d'orientation agricole.

A r t .  5 . Les groupements agricoles fonciers prévus à l ’article 14 de la loi 
d'orientation agricole n® 60-808 du 5 août 1960 sont des sociétés civil*, 
formées entre plusieurs propriétaires en vue de rassembler des immeubles 
agricoles situés dans une même commune ou dans des communes voisines 
afin de sortir de l ’indivision ou de créer ou de conserver une ou plusieurs 
exploitations agricoles ou d ’en assurer ou d’en faciliter la gestion, éventuel
lement en les donnant à bail, dans la lim ite d’une superficie déterminée 
par région naturelle par le préfet après avis de la commission départe
mentale des structures.

Les (
neuf ans. . ____
•ont pas applicables. Leur capital social doit être constitué au moins pour 
80 p. 100 de son montant, par des apports d ’immeubles ou de droits immo
biliers à destination agricole. L ’apport d ’un bien grevé d ’usufruit doit être 
fait simultanément par le nu-propriétaire et par l ’c ’jH it ie r .

L ’application des présentes dispositions ne doit en aucun cas permettre 
de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant les 
cumuls d ’exploitations.

Les actes constatant la constitution, la prorogation ou l'augmentation 
du capital social d ’un groupement agricole foncier sont enregistres au droit 
Axe prévu à l ’article 670 [art. 822] du Code général des impôts.
- Les statuts peuvent prévoir qu’à la dissolution d’un groupement foncier 

agricole, l ’attribution préférentielle pourra, conformément aux articles 832 
et 832-1 du Code civil, être accordée à celui on à ceux des membres qui 
participent ou ont participé à l ’exploitation. s

L o i m® 70-1299 du  91 décem bre 1970,
Relative aux groupements foncier I agricoles.

A r t .  1 ·» .  (Décr. n® 78-704 du 3 juiU. 1978, art. 64) « Le groupement 
foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. 
I l est régi par les dispositions de la présente 1 >i et par les chapitres 1er 
et I I  du titre IX  du livre I I I  du Code civil. l e  décès, la déconfiture, la 
faillite personnelle, la liquidation des biens <u le règlement judiciaire 
de l ’un des associés ne met pas lin au groupeme rt. »

(L. n° 74-638 du 12 juill. 1974) « Par dérogation aux dispositions de l ’alinéa 
précédent, les sociétés d’aménagement fonciei et d ’établissement rural 
peuvent être membres, à titre transitoire, d’ui groupement foncier agri
cole. Elles ne peuvent détenir plus de 30 p. 100 du capital du groupement, 
ni y exercer aucune fonction de gestion, d ’adm n idation  ou de direction. 
La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce 
délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d’étre prorogé dans les 
cas et dans les conditions prévus à l ’article 17 de la loi n° 60-808 du 6 août 
1960 d ’orientation agricole.

(L . n® 80-502 du 4 ju ill. 1980, art. 39-1) « De même, les sociétés civ ile · 
autorisées à faire p obliquement appel à l'épargne en application de la loi
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u· 70 1300 du 31 décembre 1070 et agrééei* pour cet objet unique par arrêté 
conjoint du ministre de l ’économie et du mini*lie de l'agriculture, et lue 
entrepiiatio d'assurance» et de capitalisation régie» parie code de» assurance» 

. ou leur* groupement» constitué» à cet elfet peuvent être membre» d ’ un 
groupement foncier agricole dont l'ensemble de» bien» immobilier» e»t 
donné à bail à long terme à un ou plusieurs membre» du groupement. 
Ou personne» morale» no peuvent, ensemble, détenir plu» de 66 p. 100 
du capital du groupement ui y exercer aucune fonction du gestion, d ’udmi- 
aistraUou ou de direction.
. ·  l'our l'application à un groupement foncier ugricole de» articles 1861 

à 1866 du Code civil, les statuts doivent prévoir «au profit »les membres 
du groupement autres »juo le» personne» morale» un droit de préférence 
pour l'acquisition de» parts mises en vente.

• Ceux-ci peuvent exiger celte acquisition pour les part» détenues par 
de» personnes morales apres l'expiration d ’ un délai prévu dan» les statuts 
•t ue pouvant excéder vingt an». Le» »la lu t» peuvent en outre accorder 
uo droit de priorité aux associés participant à l ’ exploitation de» bien» du 
groupement, notamment en 'vertu d ’ un bail. Une convention particulière 
peut egalement prévoir la possibilité pour ce» derniers d ’ exiger l ’acquisition 
des parts détenues par des personnes morales avant l'expiration dudit 
delai. »
2. L ’application des présentes dispositions ne doit, en aucun cas, per

mettre de déroger au statut des baux ruraux et aux disposition» concer
nant les cumul» d'exploitation.

3. Le groupement foncier agricole a pour objet »oit la création ou la 
couservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l ’une et l ’autre 
de ce» opération». 11 assure ou facilite la gestion des exploitations dont il 
est propriétaire, notamment en les donuunt en location, soit dans les condi- 
Uuus prévues au livre VI, titre 1*(, du Code rurul portant statut du fermage 
•t du métayage, soit pur bail rural à long terme conformement À la loi 
a* 70-1208 du 31 décembre 1970.

La supcrlb ie totale de» exploitation» appartenant à un même groupe
ment foncier ugricole peut être limitée dans des conditions fixées par décret, 
compte tenu de la situation particulière du ebuque région naturelle agricole.

La même décret pourra préciser le» conditions dan» lesquelles les groupe
ment» seront habilites à détenir des biens situé» dan» des régions naturelles 
différentes. ■— V. infra, Décr. n° 72-238 du 14 avr. 1372

4. Le capital social est constitué par des apports en propriété d’ immeu
bles ou de droit» immobilier» à destination agricole ou uur des apports en 
numéraire ; il est représenté par des part» sociale» qui pourront elre déli
vrées »ou» la forme de certificat» nominatifs dont mention sera faite sur 
un registre des transferts tenu par le groupement.

L ’apport d ’un bien grevé d’utmlruit doit être fait simultanément par le 
nu-propriétaire et par l ’usufruitier. ¡S’il s’agit d’un bien indivis, l ’apport 
doit être fuit simultanément par tou» les indivisaires.

Le droit de préemption institué par l ’article 7 de la loi u# 62-933 du 
6 août 1962 ne s’applique pas aux apports de biens à un groupement foncier 
agricole constitué entre membres de lu même famille jusqu’au quatrième 
degré inclus ou par un propriétaire exploitant lesdits biens.

6 . (L . 80-602 du 4 ju ill. 1980, art. 39-11) Lorsqu’ un ou plusieurs
dê» baux cousyiUi» par uq groupement foncier agn -oie sont en cours à .
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SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS [L. 31 déc. 1970] 130»
assujettis à 1« taxe de publicité foncière ou au droit d’enregistrement au 
taux de 0,60 p. 100.

9. Lorsque les statuts d’un groupement foncier agricole interdisent à ce 
groupement l ’exploitation en faire-valoir direct, et que les fonds agricoles 
const tuant le patrimoine de ce groupement ont été donnés à bail à long 
termi dans les conditions prévues par la loi n° 70-1298 du 31 décembre 1970 
la pr< mière transmission À titre gratuit des parts du groupement est exoné
rée^ s droits de mutation à concurrence des trois quarts de leur valeur, à 
U condition qu’elles aient été détenues depuis deux ans au moins par le 
dons eur ou le défunt. —  V. C. gén. imp., art. 793-1 (4°), L. n° 75*632 du 
1 j ju II. 1975, art. 33-11 (D. et Ü.L.D. 1975. 267); L. n° 80-30 du 18 /onv\ 1980, 
art. 1 M i l  (D. et D.L.D. 1980. 100).

Ce délai n’est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties 
au centrât de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, 
ont i ffectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou 
des droits immobiliers à destination agricole.

(L, n9 80-502 du 4 ju ill. 1980, art. 39-IV) * Les parts de groupements 
fond rs agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société 
ciV If régie par la loi il0 70-1300 du 31 décembre 1970 ou par une entreprise 
d’ass irance ou de capitalisation ne bénéficient pas des dispositions du 
préseit article. »

10. Toute infraction à la présente loi donne lieu au remboursement de« 
avantages financiers et fiscaux qu’elle prévoit. —  V. C. g en., imp., art, 
1640 G sexies.

11. Les groupements agricoles fonciers créés conformément à la loi 
a° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole

Meuvent être transformés eu groupements fonciers agricoles suivant le · 
^¿¿positions de la présente loi.

Les actes constatant cette transformation sont enregistrés au droit fix ·
prévu à l’article 671 ter [devenu art. 822] du Code aénéral des imp<Ms.

L’article 5 de la loi n* 62-933 du 8 août 1962 précitée est abrogé, sauf en 
Ce qui concerne îee groupement· agricoles fonder« constitués ariérieure- 
n.ent à la publication de la présente loi, lorsqu ils «t· sont p«is transformé· 
«a groupements foncier» agricoles. —  V es texle au C rur. édition 19^9.

Les groupement* qui ont été créés conformément à la loi n* 62-833 du 
3 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation gricoîe, et répondant 
a ;x diverses cars 'téristiques de la présente loi, sont assujettis aux dispo
sitions fiscale* prévues pour ies groupements foncier* agricoles.

12. {L . ,v' - 50$ tfw 4 ju ill. >980, «r*. 39 V) Les ar de groupements
’trs agricoles peuvent faire ob„ i un nanti cernent, pour l ’obtention

-•e prêt# à · ouiec: fins profession . ¡-rs ou familiales
Le groupement peut accorder sa caution hv..v>tjbé· ¡«c #» ?.e& opéiaUons

13. (Js : secret. en Conseil ??État fixera, en tant qo* ae besoin, les cond*-
>na dV ; ica tien de la présente loi.

Le·.;· de la présent* r. pèMmmt être étendues e-. a»- opté·-
-■■"•■r dépa- ’ .jcieats d'outre-nv. ? pas décret en Conseil d’Éiat, sr·*·?? * a 
;es "onseih gênérau.i. tHsdits dér?>*u-rneni*. —  L'art. ?4 c ¿ié ·nr±rpt..rè 

C'a*? "22~ÏV du * o'it. sén*r*j n  impôts {Hier, n9 ',9-794 ·!-■ * ·>*.· . 
1979. art. ';»*) Pour Veppîicài ¡ans le département de Sain'-· -

Orê -v* 77·-U 08 s i  ¿t retf. 1977. art. «4 {JA *.? < -
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l
l ’expiration du temps pour lequel il a été constitué, le  gronpeæen-. « 
sauf opposition de l ’ un de ses membres, prorogé de plein dn p u; U  à· 
restant â courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiratu** .

Les statuts ne peuvent déroger À la possibilité pour l ’ yu des a*sodé* 
de s’opposer à la prorogation.

Ib is . (L . n° 80-502 du 4 ju ill. 1980, art. 39-111) Lorsque les 
figent le groupement à donner à bail la totalité de sou patrimoine 

bilier, le droit de vote attaché aux parts est, nonobstant «m ie -laus... 
contraire, proportionnel û la quotité de capital qu’elles rep-rr'aeRient ei^  
chaque part donne droit à une voix au moins.

Toutefois, lorsque parmi les associés du groupement figure : une au 
moins des personnes morales visées à l ’article l* r, un droit de vote double 
de celui conféré aux parts détenues par ces personnes morales est aünbu 
de plein droit aux parts île tenue» par des personnes physiques

6 . (L . n° 74-638 du 12 ju ill. 1974) « Le groupement foncier agricole doit 
donner à bail les terres dont il est proprietaire lorsque son capital est cons
titué pour plus de 3ü p. 100 par des apport*· en numéraire. Le groupement 
foncier agricole constitué entre époux, purent«« ou alliés jusq.· ’au qua
trième degré inclus, n’est pas soumis à cette obligation.

« Le groupement foncier agricole est également tenu de dons .•or à bail 
lorsqu’une société d ’aménagement foncier et d ’établisseme : b rural est au 
nombre des membres du groupement. »

{Dècr. n° 78-704 du 3 ju ill. 1978, art. 65} « Les statuts dss groupements 
foncier» agricoles procédant à la mise en valeur directe ca leurs bien 
sociaux doivent prévoir la nomination de î ’un ou de i-lusieuri ?. leur* 
membres comme gérants statutaires. *

Le* statuts de ces groupements doivent conférer ia t «.¿alite .‘a gerant 
•ta tu taire aux associés exploitants de fond* appartenait · *v.xdits groupe
ments. iis doivent aussi prévoir que les dérisions de dissolution ne pour..-..¿iz 
prendre eiTe! qu’à l ’expiration d’un délai de dix-huit mois â compte:· de b» 
âigniiic&tic île ces decisions aux gérants statutaires.

Lorsque groupement foncier agricole est tenu de donner à £>&ü ses ei*u* 
sociaux, les apports en numéraire doivent faire l ’objer d ’investissements è 
destination agricole au profit du groui>eio®nt dans le délai d'un an. 
Tendant cette période et tant qu’ils U6 sont pas utilisés à des investisse
ments correspondant à l ’objet social du groupement, ces apporte -ion* versé* 
a un compte bloqué dans un établissement agréé.

» £ c  cas de partage, 1 es associés qui participant ou on* participe 4 
î 's x .. ' >■ t«£: ,-u peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, soliic ** 
h  si de la dévolution de* bien* fonder* salon les modalité? des »  «·*-
d - ' auiva.it* du Code civil.

- ■· ,:'©«ition··' des alinéas 6 et e du 4* du paragraphe I I  de îXjrlîcX S 
*:v -t» 89-Jîoâ du 26 décembre 1969 portant ¿bca*«*
> . ; appiicaMee Ri le groupement foncier agricole mx ccaaSitu^, kr** ···« 
évo lu tion  ju»r les membre* fondateurs, leurs, conjoint* »t trv ï? «»t» ©;
•■vranis droit à titre gratuit. —  V. C. gen. >mp., nrU 746, 74*i bis. 7f··

8- Loi actes constatant des apports mobiliers à un groupement -«J 
agricole, l ’augmentation du capital social ou la prorogation d ’un, grouper 
foncier agricole, so?.t enregistré* au dro:* 4lxe prévu a Ta.. - 
{devenu orç. 22! du Code généra) des impdl?. Lo i apports Ijek* ;>1»ükw* -
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V. D icr. n° 79-146 du 14 févr. 1979 (J.O. 22 févr.; J.O. 29 m *,,
pour ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de La Guyane, cU la 
Martinique et de la Réunion.

V. Chesné et Martine, Les lois agricoles du 31 déc. 1970 : le bail rural à 
long terme et le groupement foncier agricole, D. et B.L.D. 1971. 248-1.

Décret n» 72-208 du 11 av ril 1972,

Relatif à la superficie totale des exploitations appartenant a un même grou
pement foncier agricole.

A r t .  1 · ' .  La superficie totale des exploitation: appartenant à un même 
groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la super
ficie minimum d ’installation définie à l ’article 188-3 du Code rural et fixée 
dans chaque département et pour chaque région na.urelle agricole, par 
arrêté du ministre de l ’agriculture pris conformément au décret n° 69 688 
du 19 juin 1969.

Pour l ’appréciation des superficies, sont notamment exclus les b^ls ¡ej, 
forêts, les terres à Yocation forestière, les étangs et **« laad·

S . Lorsque des biens appartenant à un groupement foncier agricole sont 
situés dans des régions naturelles agricoles differente*, il y a lieu d'établir 
par région naturelle, le rapport de la superficie de ces biens à la superficie* 
maximum admise pour chacune d ’elles. La somme des fractions 
obtenue ne doit pas excéder l ’unité.

Le même mode de calcul est appliqué au groupement fonci* r agricole qui 
tend à regrouper des exploitations de grande cultu-f et cultures
spécialisées.

3. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le

Eoupement foncier agricole est constitué entre les membre* d v*. .« mém.· 
mille jusqu’au 4e degré inclus.

4. A titre transitoire et en attendant la parution des arrêtée pris en 
application de l'article 188-3 du Code rural, la superficie totale dm» -»xploé- 
tatmns appartenant à un même groupement foncier ayri< oie ne peut être 
supérieure à trente fois la superficie de référence définie par arrêté de 
un * usure de l ’agriculture pour l ’application du décret ub 65-575 du 16 juilk 
S 965.

4° Groupements agricoles d’exploitation en commun.
L o t  n° 62 -917 du 8 a o û t 1SËS,

R votive aux groupements agricoles d'exploitation en comn,an

Chapitre  I®*. —  Principes généraux..

A r t .  1 ·», Les grognements agricoles d’exploitation en commun sont
à. sociétés civiles de personnes régies par ). - (JJécr■ « c 78-704 lu  .1 juill. 

art Ô2) ·  chapitres I·* et I I  du titre IX du livre I I I  du Code '•»vil 
p.--r le* dispositions de la présente K U·· n'*' 80-602 du 4 ju ill. 1980, 

•u . 40) ·  lis sc ut *c liés entre personne- physiques majeures. ·
iis v-· t pour oiJjvi de permettre -■ réalisation d’un travail tr. cwnffis*

7
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SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS [U  8 août 1962]
dan· de» condition» comparable» 4 celle» existant dan» le» exploitation» 
de caractère familial, et en application de» dispositions prévue» 4 l'article 
7 de la loi n* 60-808 du 6 août 1900 d’orientation agricole.

(JL. n° 00-502 du 4 ju ill. 1980, art. 41-1) « Les groupements agricoles d 'ex
ploitation en commua ne peuvent réunir plus de dix associés.

« Un groupement agricole d ’ exploitation en commun ne peut être cons
titué de deux époux qui en seraient les seuls associé». ·

Ce» groupement» peuvent également avoir pour objet la vente en com
mun irai» commun, du fruit du travail de» associés, mais gardant l ’avan
tage de» réglementations en ce qui concerne le» volumes de production.1

(Décr. n° 78-704 du 8 ju ill. 1978, art. 66) « Le décès, la déconfiture, la 
faillite personnelle, la liquidation des biens, le règlement judiciaire de i un 
des associes, ou 1a volonté de l ’ un ou plusieurs d ent ? eux de a’ étre plu» 
dans la société, ne met pas lin au groupement *

Tout associé peut éUe autorisé par les autres associé», ou, le cas échéant, 
par le tribunal, à se retirer du groupement pour n mot*' grave et légitime. 
11 peut également en demander la dissolution conformément \Decr. n° 78-704 
du 3 ju ill. 1978, art. 67) « à l ’article 1844-7 » du Code civil

0. arf. 41-.ii: ~ Nonobstant toute disposai ion 
pour quelque cause que ce soit, ce.‘ se

30 fu i
contraire''tir» statut», l ’assocñ 
de faire partie de U société peut, dans ¿a, mesure de ses droits, reprendre 
ses apports en los précomptant *ur a part pour le prix qu*»*« vrCen’ - .s.
Il en est de même en cas de dissolu· ion de la «.•'•iété. (L . n° 80-502 nuit. 
1980, art, 41*111) * Les d,-, n« du p". alinéa »ont r ai>le» 
aux ayant» droit d ’ un associé ‘ cède.

Sous réserve de* disposition» (/-■■■->■ n9 794 du 3 *uttÀ ■' -iri ' i ) ,
« des articles 1870 et 1870-1 - i a f  nie civti, ,<» dtsposit·
832 et 866 du Code civil permettant I-. maintien dan 
bution préférentielle et ¿a donation avec rUsp* nse de r~ ; 
exploration agricole, sont appikable» à la dé vol ut
tages d« commun» >» conjugales et aux do«·» et * -
groupement agrie·-·/ - l'exploitât:«, 
rées comme Melle- ousutu«; it.

2 . Peuvent être membres d . 
commun les personnes qu îo«> e ·■:·"·* 
en natur» ou en industrie aña d» coj, . ju «*

(L . n9 80-502 du 4 ju ill 1980. ■■’.···«, 43) * «· -«¿r t
ellectivement au travail en tôt« m Tout- 
dès associés peut, au cou s de la vio du grou¡ 
pora ire les dis per.-..»¡h» de travail pour de-s v ax.u
décision est commi quée au comité lepar?; m ·< - ! d agr- 
da communi ation . ?» non-conformtté de ce -v i« c· 
est suscepltn e d ’e r traîner le retrait d ’agrérn n·î *

Except -aneilement. lea statut» proi :·«» â chaque * - o i .·=: n«u▼»«»!. 
exempte» de cette Migation le» assc ··» ai soo.t dan» l ’ in>. atui:*A é j
satisfair», notamment 1» conjoint *« ¡fus, \.. Jan au  n mema.:# déce-c*,
le» malade» et les inûrmes, le» persor ne-u à» -

Les d r>¡t» de» associé» qui « »  par: .-pent » an i%Yai! .’..-un pc·-
vent être statutairement é» par ¿rapport 4 ceux des au . c

>;*v" ··- Fl JC ■ ■'15,
,V ft» .ttri-

*£" .··-.,uur··. J •i*u·
i. O y. :» V - »r-

d ’ iin

9«
• • i i t a - a

.m mvmér ce.
* la n

: '· f.x\ : M-:«·
de : - ** 1O Si «•■declive
;· -der 4 titre tern
par decret. ( ie 1 le

r- o·.· · L» T -'\ÍU¿
.u ■ rct p x ■ *.Ó

'à. Le« apport» on . ..ire » ;  « ·»  *'t» .a «ature, isa'. ¿ *· ‘en*,
ta plein» propriété ou teiusmsst -en je - -.¡¿anee, comour-vm 4 i »  &o*·· .·*
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du capital 4 ·  r — P— * '" t  4«1 paut être an capital variable. lia donnent 
lieu à l ’attribut »on d · parti d’ intérêt».

Le« app^·»* »v>4uatriw donnent lieu A l ’attribution de parta d’ intérêts 
mai« ne et». wuieni p«u A U formation du capital social. Les porteur» 
de ces part· t ( " ip n . i à U gestion et aux résultats du groupement dan« 

les condition* fris »« par U* statut·.
4 . La r+· *uou «gu» perçoivent le* Associés du ?ait de leur partici

pation eff»< * » * · · · *  Uevtus ronsiitue une charge sociale dans les condi
tions et les lu.,.*«.· i< »*.·» par im décret en Conseil d’État et les statuts propres 
A chaque gr*«*»p. n**nt.

5 . Sauf d » t  sition sp/rlnle des statuts prévoyant une responsabilité 
plus grand*. 1 * r«-j i.n*at*:né personnelle de l ’associé à l ’égard des tiers 
ayant coi.l» %· ·> · ·  ! ·  «  < nprmcnt est limitée à deux fois la fraction du 
capital »o u i -, i p.»··.*■!· 1̂ *· perte» éventuelle» sont, dans les mêmes 
proportions, d «····»»·· eutr· U# a»»ociés en fonction du nombre de parts 
d’intérêts % · «* appariit auent.

6 . Los di»|»o<»lions «Ir la présente loi s’appliquent aux groupements
agricoles d * » j - -■*«·1 ·<·♦· en i »nuD don* un comité départemental ou 
inlerdépartr.· ■ * < ·«» ·-. *g»**»nent aura, bous réserve d’appel devant un comité 
national, r» .» v  ' nnssituent effectivement, en raison de leur objet 
•t de leurs un d«« groupements agricoles prévus par la !oi.

Le refus «t* »< . » «ni·*su.··® doit être mot;vé.
Cett# « «si de droit pour !©* sociétés dont les statuts sont

conformée »  . «s «*.» striutn typ«» approuvés par arrêté* concerté» du ministre
de l'agricull ni » 4. Kuniutr« des finances et des affaires économiques,
après coiisulmiou. *»«· comité nattons! ci-dessus prévu (L . n# 80-502 du 
4 ju ill. f 90<>. a*l *i : * «pt dont, le» associés justifient qu’ils satisfont aux 
prescription* u*.· et réglementaires ’•égiseant les groupements agricoles
d ’ exploitation eu commun, t»

Les société» q »  v «r  suite d ’une modification de leur objet, de leurs 
statuts ou du fa?' d* conditions de leur fonctionnement ne peuvent être 
regardées comme iJe* groupements «gnioles d’exploitation en commun, au 
sens de la présenta loi et des textes pris pour son application, encourent 
le retrait de la reconnaissance qu'elles ont obtenue.

Le décret 'n Conseil ci'K u t, prévu à ¿’article 18 ci-dessous déterminera 
les modalité> ¿1« publicité A l'égard des tiers lors de la création de groupe
ments. — ,Vur ' ' u[‘probation de* statuts type.*, V. A rr. 18 déc. 1979 (J.O. 
13 févr. 1980)

Cm spîtx «  II . —  Droits et obligations des membres 
des groupements agricoles d’exploitation.

7 .  La P?rtícip«tíoo A un groupement agricole d’exploitation en corn« 
mur. ae doit pp.s avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont conai* 
dérés comme* chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche 
leurr· statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à 
celle dss autres chefs d’exploitation agricole, et A celle des autres familles 
¿3 chefs d ’exploitatkiu «gr-.coïe.

© La preneur *  terme qui adhère A un groupement agricole d’exploita
tion commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie 
de* -\uê dont il *st locataire pour une durée qui ne peut être supérieure A 
v*i.le «tu. bail ¿wat if «si tituiairo. U eu «vise alors, par lettre recommandée,

V /
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8T8C accusé de réception, le propriétaire. —  Sur Is caractère réglementaire 
de cet alinéa, V. Cons. constit. 28 noo. 1973 (J.O. 6 déc.).

Cette opération ne donne pas lieu à l ’attribution de parta d'intérêts an 
profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur 
ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est . tenu solidairement 
arec le preneur de l’exécution des clauses d« bail. -

L ’agrément du bailleur est nécessaire au cas de métayage; le preneur 
doit alors convenir avec le propriétaire et le groupement de la manière 
dont seront identifiés les fruits de l ’exploitation en yue des partagea à 
opérer.
syilinéa 4 abrogé par L · n° 79-1115 du 22 déc. 1( 79, art. 2.

U Nonobstant les dispositions des articles, 800 et 845 > a Code rural, 
Repreneur exerçant le droit de préemption oii le propriétaire exerçant le 
droit de reprise peut faire apport de ses bien« à un groupement agricole 
d'exploitation en commun.

Ch apitre  I I I .  —  DispositU ns fiscales.

10. Sous réserve des disposition* d? "'art cîe 11 ci-dessous, les actes 
constatant, avant le l af janvier 1967, la com titution, l ’augmentation du 
capital d’un groupement agricole d’exploilatio;î en commun ou la transfor
mation en un tel groupement d'une société ayant pour ob; - "&xp; tation 
agricole sont enregistrés au droit ?ixe [150 F à compter du 21 janv. 1980] 
prevu à l ’ article 670 [devenu art. 821 ’ du Code générai dos impôts En outre, 
les apports immobiliers sont exonérés de la taxe de publicité foncière.

Le bénéfice des dispositions du présent article est, en ce qui concerne 
les transformations visées à l ’alinéa précédent, subordonné aux conditions 
suivantes :

1· La transformation ne doit pas comporter de transmission ue bleus 
meubles ou uameubles entre les membres du groupement ou d'autres 
personnes;

2· Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se tmu« 
▼er dans son patrimoine depuis une date antérieur* %** juin 1961.

11. —  L Sans préjudice de l ’&ppl ica flor entuell* des dispositions de
l'article 47, deuxième alinéa, de la loi n* 59-!·'?72 u 28 décembre *959, la 
transformation d’une société par actions ou à responsabilité îim it-4· ayai-î 
pour objet exclusif l ’exploitation agricole or un grouperaea- agricole 
d’exploitation en commun peut être réalisée moyennant le paiement d'an# 
taxe forfaitaire de 16 p. 100 qui couvre U retenue à la ource ofc i’ inr pot 
sur le revenu des personnes physique* qui seraient aorsttfilwfceet «zigibUé 
du chef de cette opération.

k* taxe de 15 p. 100 est assise sur le# mêmes bases que I® atenuó à 1» 
source opérée »ur le revena des capitaux mobiliers [appliecJte aux dis» 
tribuiions antérieures au 1·» janv. 19661 et recouvré selor les mêr 
modalités et sous les mêmes sanctions.

Ce?.te taxe n'est pas admise en déduction pour V’insk-M- *.;e ¿'îîsçkH 
«s revenu des personnes physique# ai de l ’ impôt sur le» sociétés*

*» î  ’application des dhr :,· a lions d « paragraphe l  ci-de«*:.’.a est aubor- 
vono ï  a la condition ;

1® Qu« ‘/acta constatant la transformaUos soé& iv^prî la

\Cri t
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1·* janvier 19Ô7; [dolc reportée au 1 ·* janv. 1971 — V. C. gén. imp.,art. 238 
septies]. *

2 · Que lu· intéressés prennent dans ''acte l ’ engagement de poursuivra 
l'exploitation agricole dans le eadre du groupement pendant un délai 
minimum de cinq ans A compter de la transformation.

La cessation de l ’exploitation avant l ’expiration dudit délai entraînerait, 
sauf circonstances de force majeure, la déchéance du régime de faveur, 
En pareil cas, les associés existant a\ moment de la cessation seraient 
imposés à l ’impôt sur le revenu des personnes physiques et, le cas échéant, 
à la taxe complémentaire sur les produits ayant bénéficié du régime de 
faveur, ces produit» étant considérés comme des revenus imposables de 
l ’année de la déchéance. Une majoration de 25 p. 100 serait en outre 
appliquée.

La même déchéance serai' encourue au cas où, avant l ’expiration du 
délai de cinq ans. l'exploitation serait, pour une cause quelconque, de 
nouveau assurée par une société passible de l ’ impôt sur les sociétés.

12. Les actés de prorogation d s groupements agricoles d ’exploitation 
en commun ayant bénéficié des disposition» d « * article 10 ci-dessus sont 
enregistrés au droit fixe prévu à l ’article 670 ¡devenu art. 821] du Code 
généra! des impôts.

ZHAPiTh» IV . —- Dispositions diverses.

13 . bas conditions d’app!.·cation de la présent-: loi sont fixées, en tant 
quf de besoin, par un décret pris eu Conseil d’ riiat.

Hép. pén., v° Agriculture, 9.
La .Loi n* 62-917 du 8 acn-i î 002 a été rendue applicable dans le. departement 

de. Saini’Pierre-et-Miquedjn {Orb, »»° 77-1100 du 26 sept. 1977, art. 14, 
J.O. 30 sept.].

i>é<, et u» «ta 3 décic Ïi»b4,
F isa :J  lea conditions & appiieedion de la loi n* 62 917 du S août 1962 relative 

aux groupement* agricoles d'exploitation en aenuiufft*

CtiAFiT&K À**. Reconnaissejuss -Âm gr-Mf+mtmts.

A r t .  1 " .  Seules peuvent oénéfiw’ar ûm disposifrions do ia loi du 8 août 
1962 relative aux groupements agricoles d 'expoitatier *r, commun et ont 
droit A la dénomination de groupement» agricole* 'exploitation en commun 
reconnus les (société« dont 1« qualité de gr mpameri agricole d'erploi ation 
wa commun reconnu a été constatée par *e eom/té départemental ou le 
comité national d’agrément de ce» groupement# ptèrrn» A l ’art*cle 8 de 
ladite loi.

Ur Le comité départemental d’agrément de» gxjupoeacnU agricole· 
d'exploitation en commun comprend, sotte Sa présidence du préfet, suppléé 
le cju échéant par le secrétaire général d » la préfecture dan le* condition» 
du droit commun i

.

i -J\
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L'ingénieur an chef de · services agricole·, vice-président;
(Décr. n° 78-61® du 30 mai 1978) « Le directeur ou l ’ inspecteur du travail 

« t  de la protection sociale agricoles ou dans les départements d ’outre-mer, 
1 inspecteur du travail chargé de l ’application des lois du travail en agri
culture; »

Le notaire membre de U  commission départementale des structure· 
agricoles;

Deux agriculteur· désignés sur proposition des agriculteurs membre· 
¿a cette commission,
«fa n  outre :

Un représentant du directeur général des impôts;
Un agriculteur représentatif des agriculteurs travaillant en commun, 

désigné sur proposition de l ’organisation la plus représentative de ces 
Agriculteurs.

Le comité constitue une sous-commission de le commission départe- 
| îentale des structures agricoles.

Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés 
gar ls préfet. Ceux qui sont désignes en raison d© leurs fonctions peuvent 
· »  faire suppléer; les autres sont suppléé· par des suppléants désignés 
dans les mêmes conditions îju'eux-mêmes. L «  préfet fait essorer le secréta- 
• at du comité par le direction des services agricoles.

Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérant·.
Le président peut, avec l ’accord du comité, inviter à assister avec voix 

consuitativ· aux délibérations de celui-ci loutes personaee dont l ’avis 
parait utile, en particulier celles qui sont spedaiensnî Informées des pro
blèmes que posent U  gestion et le fonctionnement des exploitations agricoles.

3. Le comité national d'agrément, comprend :
Le membre du Conseil d’ État, membre du conseil supérieur les structures 

· »  ministère de l'agriculture J
Trois représentants du ministre de l'agriculture;
Uu représentant du ministre des finances et des affaires économiques;
Un représentant du ministre de l’ intérieur;
Le notaire membre du conseil supérieur des structures agricoles;
Trois agriculteurs membres du conseil supérieur des structures désigné· 

*ur proposition des agriculteurs membres de U  section des structura* des 
exploitations agricoles de ce conseil,
•t eu outre :

Un magistrat représentant du garde des sceaux, ministre de la justice,
deux agriculteurs désignés sur proposition de l ’ organisation nationale 

ta plus représentative des agriculteurs exploitant en commua.
Le comité constitue une sous-sactioa de la section -~*s structures de· 

«xploitatioos agricoles du conseil supérieur des structures agricole·.
Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés par 

le ministre do l'agriculture. Ceux qui sont désignés en r#Âi-*oa de leur» fone- 
«ons peuvent se faire suppléer, les antres sent suppléés par d ^ suppléant· 
désignés dans les mêmes conditions qu’eux-mêmes..

é.u cas de partage des voix. !a voix du président est prépondérante.
*·« secrétariat du comité national esS assuré par 1« ministère d® î ’agri· 

future,

4« Les demandes tendant à faire recon&ailr· à ces sociétés existantes 
os À des sociétés à constituer la qualité de groupements agi. oies d’espioi- 
^tion eu commun reconnus doivent être ¿dressées avec les pièces annexe·

V
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au secrétariat du comité départemental. Lee demandes adressées par Toi« 
postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de 
réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent taire l'objet de 
récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.

5 . Les demandes de reconnaissance doivent être accompagné·· en triple 
exemplaire :

1* Dos statuts ou projets de statuts; s
2e D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agri

culture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonction
nement. Devront notamment y être indiquées les superficies que le société 
se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou 
sera propriétaire, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des 
parU possédées, et s’il y a lieu, de leurs liens de parenté, les perso: nés 
•qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de organisa
tion du travail, le nombre envisagé de salariés permanent? ne p «
partie du groupement.

6* Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans 
les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, 
se prononcer sur les demandes au plus tard dans 1er trois mois de la récep
tion de la demande et des documents énumérés è 1 article &; il peut subor 
donner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts 
Ou projets de statuts, ainsi qu’à une modification des conditions de len t 
tionnement de la société, dans la masure où ces dispositions ou ce» condi
tions sont contraires aux lois et réglements.

Le comité peut indiquer aux intéressés le9 dispositions statut* îv'es ci
tes prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition -rvei .Ua* 
positions législatives et réglementaires relatives Pur g^upeni' Ha et 
par suite, être de nature à mettre obstacle â l'agrément, lui paraissent 
contraires au bon fonctionnement ultérieur du groupe;ueii^
• Dans le cas où, du ïa it de la conformité des sU.'-utc à un de. statuts 
types approuvés, la reconnaissance est de droit, en apn’ ation de » article fi, 
troisième alinéa, de la loi du 8 août 1962 ci-dessu* vbée, mais où les condi
tions effectives de fonctionnement d’une société mettant obstacle à co qm  
celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole 
d ’exploitation en commun, la reconnaissance n’osi ¿ccutue* que sou* 
réserve de la justification, dans 2e délai fixé par le comité, de U mise en 
b arm o nie de ces conditions avec les prescriptions iègaJça- 
·- - ’ ·

7 . (Décr. n° 7H-619 du 80 mai 1678} « Si le cormlé r··. «* ‘ it  pas pr ..n·:· 
dans-le délai de trois mois prévu ù l ’ article précéder·? ou '**> -as de 
de la demande de reconnaissance, la société petw saibe le comité national 
dan* les deux mois ou, » ’agissant d*un département d ' .utre-mer, dans les 
quatre mois suivant, selon le cas, ï ’ expiration de ce déxai ou e notification 
de ce rejet. » :

Ce comité peut également être saisi par le ministre de -^gHcu’ U-.re. dan» 
les deux mois de leur intervention, des décision« du ¿oxmté département a? 
prise» en violation des dispositions législative» &v régiemectaïrea 
société doit être immédiatement informée de l ’appaî du min mire.

Le comité national doit · «  prononcer au plu>- tard dans le» trois mfcir 
Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai !»  reconnaissance es 
considérée comme acquise è U  société. 4
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8. Les décision» du comité départemental sont considérée» comme défi

nitives apres l'expiration d » délai apres lequel elle» ne peuvénl plu» être 
frappées d’appel devant le comité national. >

(Dècr. n° 80-720 du 15 sept. 1980) « Il n’ est procédé aux formalités de 
publicité de la constitution du groupement et à l ’ immatriculation de celui-ci 
au registre du commerce et des sociétés qu’après sa reconnaissance défi
nitive.

« Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental 
d ’agrément un extrait justifiant de son immatriculation. »

8-1 , {Décr. nG 80-720 du 15 sept. 1980). L ’avis de constitution prévu 
par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu’ il 
» ’agit des groupements agricoles d ’exploitation eu commun, les indication» 
suivantes :

î*  La dénomination sociale du groupement et s’ il y a lieu son sigle, 
précédés ou suivi» des mot* * groupement agricole d ’ exploitation en com
mun » «=>t de 1* date do ia décision de v? connaissance;

2* L'adresse du siège social·;
3® L'indication du greffe où le groupement sers immatriculé.
Les indications prevue« aux 1« et 2e de l ’alinéa précédent remplacent, 

peur les groupement» agricoles d ’exploitation en commun, celles qui sont 
prévues par le tro;s»ème alinéa de l ’article 22 du décret n® 78-704 du 3 ju illet
59 78

De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième
alinéa <1® A 4*) des articles 27 et 29 dudit décret.

S- 3L {V ier. b® 80-720 du 15 sept. 1980) La demande d’ immatriculation 
p. ,.ü par 1’ amcle i l  du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 contient, 
;or- j o s'agit des groupements agricoles d ’ exploitation en commun, les 
i c n *  suivantes :

y* L/i dénomination sociale du groupement et s’ il y a lieu sou sigle,
précédés eu suivis des mot» « groupement agricole d ’ exploitation en coin-_ 
nun s et ue la date de la décision de reconnaissance;

2® Le montant du capital social et le montant total respectif des apports 
ern numéraire «M de* apport» eri nature; si la société est à capital vuriable, 
“s montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit;

S"' L ’adresse du siège social;
La ou le# activités exercées en précisant le nombre de# exploitations 

àgri.-ole* dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superlici#
que celui-ci exploite;

5® La date du commencement de ces activités;
6® La durée de ia société fixée par les statuts;
1* Les uoâi-i, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus 

indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements 
prévus à i article 9 (4®, 5° et 6°) du décret n° 67-237 du 23 mars 1967;

8® Les nom, prénom usuel, domicile personnel, date et lieu de naissance, 
nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général 
d ’engager !e groupement;

9® La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal
on a été publié l ’avis de constitution du groupement.

L ’avis inséré au Bulletin o/liciel des Annonces civiles et commerciales 
ne contient, outre le numéro d ’immatriculation du groupement, que les 
indications prévues par les 1°, 8°, 4°, 6® et 8® de l ’alinéa précédent; les 
iudicatioGf. prévues parle 1° d ·  l'alinéa précédent remplacent celle» prévue»

s' \



dcuxi*ii. « im »« «1« i article 40 du décret n* 67-237 du 23 mars 1067.
Le« ·'· »»*· *m prévu»·« aux deux alinéas précédent» remplacent pour

les prou;·* mm?«u aariroJe» d ’exploitation en commun celles prévues parie» 
article· U  «■  iè  a »  dscrei u° 67-237 du 23 mars 1967. .

9. T * « « · p»r*#*n»»s ·  droit de prendre communication des pièces qui ont 
été dép ·'* '* ·  «u  mm ré U rial du comité, en application des articles 4, 6 8 
•t 11 û" p»**«iit décret.

10 . I » .  »ervlre» du ministère de l'agriculture désignés par le ministre 
de l'agrl « ’Ht*« pcmi suivre l'action des groupements agricoles d’exploi- 
iatio»! en ·*/»»» m#in reconnu· s’assurent de la conformité du fonctionnement 
de ce* f*t,up*«Tients avec les dispositions législatives et réglementaires 
parti« uIim m  qui les régi«#eut.'Le» groupements sont tenus de justifier de 
cette coi ft rmité.

11 · Lm  f»«*up*rn«nU reconnu» doivent faire conuaftre au secrétariat du 
comité «MtMirUirftiiUl, kelon les modalités des article» 4 et 6 ci-dessus, 
en UtpU M«ni|iUir·, erant leur réalisation ou aussitôt après, les modiû- 
cation* *·«■«>* <#«« ou apportées à leur* statuts et à celles de leurs conditious 
de fant.tfMu«nit«ut au»c«publes d’avoir une influence su·* ieur qualité de 
g t «gueule d eiLpioitation eu commun reconnu, décrites dans la 
DüU · » · , · « * ·  * U demande de reconnaissance : doivent être communiqué«· 
au «·**-·■,.#*-*< A» i«tMué, le · cessions de paris « t  les changement daua U 
d é * «  h«|U n 4m  pareonn·· ayant qualité pour agir au nom de la société,

L* s*»M i«M «t du comité doit informer les membres du comité départa- 
m inU l d* iw  ramifications, de façon à. mettre chacun d'eux à même de 
-demander «o  comité de se prononcer explicitement, conformément aux 
disposition· 4« l'article 12 ci-après, sur leur effet en ce qui concerne le 
mainlu n d# la r«oon naissance. Les modifications statutaires su; lesquelles 
le comité ut> » '» « t  pas prononcé expHcitement dans le délai de troù< mois 
«ont consüsré«· comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qual;té 
de groupeurmI agricole d’exploitation en commun reconnu.

(L)écr. n* feu-720 du 15 sept. 1980) Les changements dans la désignation 
du ou dt- g ra >U ou des personnes ayant le pouvoir gênerai d ’ engager 
le groupement sont déclarés eu greffe du tribunal de commerce dans 
un delai d ’un mois Les autres modifications statutaires sont déposées au 
grc·Ile pour être annexée» au registre du commerce et d;;s sociétés, et, s’ il 
y a lieu, mentionnée* à ce registre ou publiées dans un journal habilité 
à recevoir les annonces legales dans le département dans un délai d un mois 
à compter de l 'expiration du délai de trois mois prévu & l ’alinéa précédent. »

18 . L ·  comité examine, à la suite de la déclaration dü groupement prévu 
au p^m ier alinéa de l ’article précédent, oc cl oifice, la situation des groupe
ments qui, en raison d ’une modification de leurs statuts, oi du fait de· 
conditious de leur fonctionnement, ce paraissent plus à ur> de «es membres 
pouvoir être regardés comme des groupements agricole» d'exploitation en 
commua reconnus.

Après avoir mi? la société à môme de présenter des ob&erv&tion? écrite» 
«t , s>: elle le désire de: observation» ora’ ee et lui avoir, «'il y  a lieu, donné un 
délai pour régulariser -ja situation, le comité psui, par xne décision raotrvéo, 
prononcer î*  ¡retrait de la reconnaissance accordée à un groupement.

Dans le cas *ù uu délai a été donné A la société pour ràga>«ri*«r sa aitu ·' 
»¿on, les »6 e U  du retrait A I V  *d Iss lier· partent, A auÛJW c «an· décision
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contraire du comité, de U  date à laquelle l'invitation de j égulariser a été 
notifiée à la société. t

13 . Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent dans les délais 
et conditions prévus à l'article 7, contester, devant le coi iité national, le 
retrait ou l ’absence de retrait décidé par le comité départ »mental.

Les appels devant la commission nationale contre, les dé isions de retrait 
eu de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décision! « e la commission 
nationale rétroagissent au jour où les décisions de la commission départe* 
mentale ouf été notifiée* à la société.

(Décr. n · 80-720 du 15 sept. 1980) « Les decisions d e?,etrait devenues 
définitives sont déposées au secrétariat du comité départ mental; celui-ci 
avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duqd .1 le groupement 
est immatriculé aux fins de mention d ’office au registre du commerce 
et des sociétés; cette mention est faite sans frais. Le con$ é départemental 
fait simultanément procéder, aux frais du groupement,'à la publication 
prévue par l ’article 24 du décret n° 78-704 du 3 ju illet 1978. »

14. Les décisions des comités départementaux d’agrément et celle* du 
comité national d'agrément sont des décisions administratives.

Ch a p it s ·  I L  —  Ponctua uunuoxt des groupement*.

1 5 . Les statuts ixent le capital, le siège et la durée du groupement, 
ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir 
les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être 
modifiées. Ils organisent l ’administration du groupement, lis prévoient, 
notamment, !ee conditions de désignation du ou dee associés ayant pouvoir 
d’agir au nom de le société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, 
.éventuellement, les conditions a leur révocation. Ils précisent comment 
•e réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le 
cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être p rvu. 
les conditions de majorité auxquelles son« prises les délibérations, conditions 
qui varient suivant leur nature; ils déterminent comment sont calculées les 
voix de chaque associé compte tenu de la qualité môme d’asaocié, de la 
participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, d& 
nombre d© part» de capital po£?édées. Réserve faite des cas exceptionnels 
qui pourraient être pré/us par “es statuts, la majorité des voix ‘ oit appar- 
ïenir aux associé* participant effectivement au travail ?r commua. Ce H* 
majorité ne peut appartenir à un môme associé qu’à titre 'temporaire,

1 5 -1 . {Déc?., r *  80-720 du 15 sept. 1980) Outre les moL\^ de convocation 
prevus par l ’article 40 -h' décret n · 78 704 «in 3 ju illet 19’. 8, icc & iocièt 
peuvent être convoqués aux assemblées d.u groupement par la remise 
personnelle contre émargement de la convocation pr -c av. ">t arti· -

1 5- 2 . (Dôcr. n® 80-720 du 15 sept. 1960) Ne sont pas con -ié r  · ornme 
des délib.;rations «Sonnant lieu à l'établissement des '-'?w  s-verbaux 
prévus par les articles 44 et 45 du décret n® 78-704 du 3 ju illet 1978 Im 
réunions périodiques de» associés consacrées exclusivement à iV.ganisation 
d * tr* ··..,·»! entre Les associée et aux activité# courants# du groupement. 1

1 SL Le capital d’ an groupement «gricok d'exploitation eu commua 
oeoasa n«* .-eut s’élever, lors de Se constitution du groupement, à moi as

■le *0 090 frênes, ni être ensuite iédvâ% a«t*de$sous de cette t s a s i^  T©'-·:·';*"

/

f
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lo i·, lorsque le groupement a été constitué en tu ·  d'effectuer de· opération·
à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel «¿# 
capitaux et »oui réserve, le cas échéant, d ’une renonciation totale ou 
partielle à 1a limitation de re»pou«abiIilé édictée à l ’article 6 de la lui eu»> 
'risée du 8 août 1902 et de l ’accord du comité départemental, un capital 
Inférieur peut être préru. eon montant variant en fonction des activité· 
pratiquée», sous réserve d’appréciation par le comité. Les part· d ’intéréu 
ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 60 franc«.

Les apports «n nature doivent faire l ’objet d une évaluation détaille*.
17 . Il peut être stipulé dans les statuts que, tans modification de 

ceux*ci, et conformément aux dispositions de l ’article 3 de la loi susvisée 
du 8 août 1962 et de» articles 48 et suivants de la loi du 24 juillet 1867 
sur les sociétés, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite 
de versements faits par les associé» anciens ou de nouveaux associés, et de 
diminution, par la reprise totale ou partielle des apporta effectué». Les 
statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à 
certaines catégories particulières d’associés. Les statuts d ’une société 
constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel 
le capital social ne pourra être réduit par les reprises d’apports. Ce montant 
ne peut être inférieur A la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les 
statuts et du capital minimum prévu à l ’article 16 ci-dessus. La société 
ns sera définitivement constituée qu’aprôs le versement de ce montant.

18 . La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans U
ümite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de 
l ’acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant la reconnaissant*, 
l ’effet de celle-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum 
effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inferieur 
au capital social minimum tel qu’il est défini aux articles 16 at 17 (xrécé- 
dents. >. . *

18 Le* apports en industrie sont représentés par des parts d’industrie 
qui ne co urent pas & la formation du capital social. Ces parts ne sont pas 
èe»;.ibles. ¿>i leur titulaire se retire du groupement, elles sont annulées à ’ s 
date de son retrait.
6 Môme si aucun apport en industrie n’est fait lors de la constitutte-a 
du groupement, les statuts déterminent le régime éventuel de ces parts, 
conformément aux dispositions du présent décret.

Ils doivent prévoir dans quelles conditions les titulaires de parts d’in 
dustrie participeront aux bénéfices et, s’ils en décident ains:·, j*us p. r>. 
Les titulaires des parts d ’industrie doivent avoir la faculté d v* retirer 
après on temps déterminé.

Les droits des titulaires de parts d’ industrie dans -es réservas sont fixée 
parles statuts, à moins que ces derniers ne prévoient qu’ils son. détermina 
par des conventions particulières approuvées par l’assemblée générai* 
Ces droits peuvent être fixés forfaitairement.

20 . Le? associés doivent participer effectivement an travail commua. 
Ce travail doit être effectué dans des conditions compaurab:«? à cal1«*· exista, 
pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du g^upemet· 
doit être associé aux responsabilité» de l ’exploitation. L ’exercice des focc 
lions de direction ne dispense pas de la participation iux travaux, d’exé 
cution.

L ’organisation du travail, dont les principes sont posés dans ïa sot* 
prévue à l ’article 6 ci-dessus, est réglée par uns décision de Vat*«zafe«e
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générale qui doit être communiquée ai comité dépa "¿mental d’agrément.

Le» associe* eiîectuent leur travail t t«mp* inpîet ou é temps partiel, 
suivant l'objet du groupement. Ica usug·» de îa région et le» activité»
pratiquée».

il ne doit être habituellement recouru à des sala ; * angôïs au groupe-
■.ant qu» pour uu nombre au plu» égal à c<*'tu ·.-.·· · néa normalement

î lo . a  dan* la région dan» le» er; ‘ -.ta* » , re fa minai visée»
à i'afv*-le î* de ia loi du 5 auut I ¿ri* - a ...-u &

Le» ¿‘ 4̂lut* déterminent le» coocutious d-'apidic-.· ©» «¿e* disposition;; de 
l’ arti le 2 de la loi susvisée du 8 août 19? *  i c v oit qu’ exceptionneU«-
c »a i, îe» »aaotae» peuvent être exempté*- a* oi*:igati-a.a dt travail.

. Le* statut· précisent dan» quelles conditions i da?.a quelle» lim ite· 
la rémunération que perçoivent ie; associée du ia ii de leur participation 
effective «u i  travaux constitue u a charge de la société pour l'application 
de* •li.<.po«snoM· de l'artic’ ·  4 de lt. loi du ê a û$ I9ô2-

Cette *ém>jiiération ce peut être ni inférieure au salaire agricoi ntmokum 
garanti, .ai » * *-*;.»ur» à six foi» ce salaire. Cotte Umii#Uoc ne met p:.i 
ohste<de 4 *·# que les responsabilités de direction fassent, en ou ïr·, l ’objet 
d'une p*rt*e*p«t.P.*s particulière da<  ̂le» bénéfices innnei% Cette rémunéra» 
*1<m» et. I* '■·** *< .séant, cette partie- ' n. «m t  décidées par aeesmnlé·
générale, *4.»ne *··-.· condition» fixée» **■ u,

21 . doivent ¿e pror i  >*·: -:c.: ·. prévue é l'artieS® S
de la ?o* du »* 1902 de la resp sa; . •-¿•¿«v.· • s i«.· ■· «¡ociée â i  égard
de» Me«· eps*t *«*»4rft ■ avec a gr» ip :  » s n t  fis peu'ecint »carter cette 
fiiiiît·*i**»»'·. i >«v iF"-Membie ae» lier· ©'■ pour eertaios ie«iiyœ«ftv.

if**· m f»«i*4W i»té8 de* associés, qu -b toienS o > n·· têtu;*-ires de p. 
de . . . · · ï. ;· 'iOMiTMi en dehors du cas prévu £ î'ai-.-t·« précédent, 
eppr ■* « «  tas condition* eu droit ccmovtn rj- dk%î>i--? aux a. .·
MïliftS **· j.*»**··. ·&·>

A i  w-s«*'-éé peut être autorisé par· *ee m tr«* ^-eié». o·.* ie eau·
♦· M «« ·· a« - i l  ,t<» refus de ceox-câ, par »e tribunal r-e g “s.·. .-· i à
s# retir·»· i l »  »-*·» >pement pour motif grave et ? .'»»me.

.-'.•se *«>4 vent stipuler qre F-«»semblée , frh. · a droit de
décider, pm.r » ·  même motif, * une ma.;--ri qu":·· dxerou*, qu'un
«»•ocié o***«· le faire partie du groupes- .

Le dij*s»4 » « a  associé entrais» la reprise var k* ee* -·.£·■«·rts <·.«
©eture. Il « *  *«t autrement si l'associé et le gro-ipsment sont o · - 
♦carter cette re*»ri*e ou si les statut» y m ette», obti^cle. pan» . ··.,· 
eae, l'eseut *4 §. « d  néanmoins obtenir du îxi.by et te r*pri>e t i  *«
resuite d‘ tu»e fseta ou d’une manœuvre de» a -a·«« ^»socié*.

l^«rvq<wM «  »  a » « ·  reprise de» apport» en ns. ..>·*, ie dépari d’un ^ 
porteur de pari» de capital, s»î accompagné do ïa c^ssioa de» parta 
tsile-«sé »'-*4 |h>« faite en faveur d’un membre déjà i^aocié, «Je i ‘adn.:- 
d'.uu uuutd * asocié. Cet.te ce«*? o os» cette admiesinn Jc;v?nt rocs*· . 
l'sccwd de * s--***inblée général». Si personne ne p 1 .t a . ;.r -¿vec F. , 
s»vni de cetwe *»e«mb!éô, Je» paria à un jus te pitXe W -

* 4  *fcocié leur valeur.
·’ - vent se prononcer, soit pour l 'ià n -i ; .>c, soit ;5e---.-.r-:or 

: .'-¡̂ e ;s» apporta prevue à .î’avant-d*â'û/-if sdiné» d* ! sr*< i ”  
î6e du 8 aoû.1; Xi‘6%.

·■« .VUMU.8Ü de capitol ne peut intorrt^ - qn* s-aat ré«ca -' v d«*

)
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lions législatives « I  réglementaires et dee engagements de U  société subor
donnant cette réduction à certaines conditions particulières.

84 . Les statuts peuvent prévoir «¿ne si le remboursement on la reprise 
des apports en nature compromettent la poursuite normale de l ’activité 
du groupement, le président du tribunal statuant en référé pourra assortir 
le remboursement ou la reprise de délais raisonnables.

2 5 . Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un 
associé décédé, sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer 
suivant que les héritiers sont majeurs ou non.

Les héritiers d' associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit 
dans le groupement participent, jusqu’à la décision concernant cet ta 
admission, aux délibérations do Vas s-rublée générale par l ’intermédiaire 
ds l ’un d’entre eux qui 1* ; y représente ou, s’il y a lieu, par l'intermédiaire 
de leur reprt sentant légal avec je* voix dont dispoeaitf eur autour, eu raison 
de »a qualité d’associé et. In cas échéant, dos paru de capital qu’il détenait.

Les dispositions des articles 23 ut 24 sont applicables au cas de succes
sion : to u tel ois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier 
travaillant déjà sur ¡ ’exploitation dont l'admission est refusée en dehors 
d’un motif grave et légitima, a droit de reprendre ses apports en nature.

26 . Les droits et obligations respectiis des nus-propriétaires et des 
asufruitiers de parts sociales et BOtamuu..^t les conditions de leur partici
pation aux assemblées générales sont fixés par les statuts ou, dans le cadre 
des principes posés par ceux-ci, par des décisions de l ’assemblée génér«1«  
L ’obligation de participation effective en travail commun prévue à l ’article 2 
de la loi du 8 août 1802 peut, sauf dispositions contraires, être satisfaite 
par le nu-propriétaire ou l'usafruitier.

27 Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des 
associés risquent d’être opposés, les décisions de l ’assemblée générale 
seront prises après consultation d’une personnalité désignée à l ’avance, 
particuliérement qualifiée par son esprit d’équité et son expérience sociale 
et Agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant 
»aLtî; associés ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l ’avis 
d’une telle persona Le nom de celle-ci doit être communiqué a i  comité 
départemental d'agrément, i

Ch at -Taa I Î L  —  Statut ¿octal ei économique dos groupent n i»
€t Je leur# membre*.

28 , (Décr. ss* 78-619 u ->0 mai 197S) « Pour l ’application lans les 
départements métropolitains du livre V l ï  du Code rural relatif s ix  dispo
sitions sociales applicable:· en agriculture ainsi que pour l ’application dans 
Ses département » d outre-mer du livre X I  du Code de la sécurit sociale 
» t  les chapitres III-2 , IV-1, IV-2, du titre I I  du livre V I I  du Cote rural, 
*es membres des. groupements * agricoles d’exploitation «n comm ,u -©connus 
sont considéré« comme entrant dans la catégorie des cheL. d’exp-oi ation on 
dans celle des salariés du groupement selon qu'il* sont ou non ilulaires 
de parts de capital.

Loi droits et obligations vies associé* entrant dm?** la catégorie « les chefs 
d’sxpîoitation soiii appréciés en fonction d’une exploitation don; e super
ficie et io revenu cadastral *o*>> respectif ment égaux aux quotients de U

m pRaB
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«ssaxaurs.

superficie et ia  
par le groui 
des clieis d’ 
prise après *▼*» ia  
de moitié, 
sensiblement 
familiales .*« a

Les lis y-ii&iJLéàMm· .pjst 
qui l'avait atz-juî > 
dès lors qu il a a ie  
le maintien ne «wua·

29. Les menacer^· 2»  t »  TLn—J'-y a nr* 
dustrie sont 
sociale ajpricni« - 
agricole Uraqu is» 
pâment.

aasadfté des terras misas en valeur 
entrant dans la catégorie

it, une décision préfectorale 
Agrément p ocrer , dans la limite 

.juucsi fait apparaître une situation 
ec ra u  ernent dans les exploitations

>
-anaxîi-ee.aS. .faire perdre à un associé 
.iafcniswtra«ût le nuali-é a'exploitant, 

paru 4'une importuiioe jiunfiant

Rr:té non titulaire de part; l ’ in-
oe i'ensemjcd. de .* législation 

ass;‘ lie d’an ,-dal l'exploitation 
t * î ü * S  jsi» i*5flCSStfyaxB>sat«: rrJse en vaiear par le çross-

30. V . D i c r .  * *  ¿a-t: j *
3 1 . Dana ï__ ________

da crédit agre coi— e s *  
à l'article $1?, 7» 4a '1 
d’exploitation >a sonsme 
considéré», nmMÉMSKKt . 
exploitants pearweatÉ» -s 
prêts indi vid aati*.

32 . En cas w  scm.tznH 
talion clés protiaata, k  3 *sa-

■ talion en comm.-aas gnuagrre 
▼ •duels dont, iiixpam-  ~ — ' 
dispositions .m 
Les droits ùfcdrrucaa 
droits allèrent» astx - :rs a  
éventuels *.iu«cc»»·; Su«»

33* Pour I·
* gime a y ».ai
des qfuaadiàs a —  .*»
Par un g m p w m m r x*
comme g te baie, a»-—  — * — ■
1  s tt l ’ica f  : r n jc s  
1  csu le capiud ****

.. art. 12* -* CL sécur. «oc·
v^ sB ü a ta ü oa  relative anx prêt* 

aspJotiatiou rurale mentionnées 
as-ei»; aux groupement* agri · '-ss 

•mange l y *  tie see groupements ¿œa'i 
.-M‘:3MBfcl· de» groupement*, comme 

¡aasrauuK ««» e«p.3équenté obtenir tous

re-áxcíson on de la cocaimrdali- 
,5 m s i p è i n e o t s  a g r i c o *  * *  d ' e x p i o i  

■par la somme des à-roii» indi- 
s 'jú b  » ‘ ¿ ¿ a i e n t  p s *  g r o u p é s .  > » » * £  m e«,* asi mo;cr'-ô ds 20 p. ; 00. 

z.7:U>: -A sont représentés par îes 
a *:·; groupsmc.it îes droits 
u x  s ̂ ’exploitant in dividí*©!., 
is  qv? ¿ni oxa on à to i t autre 

it  différentiel -a  fonction 
o o  l a  p .  î d u c t i u û  e f f e c t u é ·  

t csmxnan a5¿si pas considérée 
¡tara livraison* ou prcktactYn« 
de ia part de chaque associé

3 3 . Dane
"  '*¿»t agrkeia  ¿* _

■ «-ivi i.; *i à tt »
, î A-sa r  ttr:

kg»  · «  Æs&ea&UiiSiS favtrwe*

■•m Tssataketî-i«· énac&ut d’un groupa* 
..rrra». ï » : · ^ ,  ta ominatioa de 

casent» on lenta· lettres ? 
«a  m o m  *r tins! qçe dss 

sa espirad -*?fc S x *  o»s variais le. 
. «rtat*» d*ane emenda

~.,A

f #. rasscs&y»'©. ÎMSftà#- 4 $ CCfï· F.
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87 . L'utilualion irrégxdtirt de U  déco mina lion de ·  groupement agricole 
d'exploitation eu commun reconnu » ou de toute autre dénomination ayant 
pour objet d'induire eu erreur «ur la situation d ’un organisme agricole au 
regard de la loi du 6 août 10Ô2 est punie d’une amende de 1 200 à 6 000 P.

tu  cas de récidive, l ’amende peut être portée à G 000 F et un emprisonne
ment de six jours à deux mois peut être prouoncé. Le tribunal peut en outre 
ordonner alors l ’aificLage du jugement dans les conditions prévues A l ’ar
ticle 471 du Code pé al,

38 . Abrogé par Décr. n9 78-610 du .10 mai 107b.

D é c re t  a °  84-1184 é u  3 d é ce m b re  1884»

Portard rigUrturd (T administrât ion pu.bU.qus relatif aux prit* du crédit 
agricole aux sociétés civil** ^exploitation ru* ¿U merdlonnées à V article Cl 7 
(7°) du Code rural* «1 nolaxwont aux groupements agricoles <Texploitation 
en commun.
A r t .  1 M» Le» prêts consentis «us sociétés dvd«·; a exploitation rurale 

•ont garantis, conformément aouc disuosiuons de farUc*« . >8 du Code rural, 
A la foi* par le p«tmnoinc de la *oc««U  et, dans les condilions déterminées 
par le prisent règ lement, par l'engagement solidaire dos associés. Le · dispo- 
jrtioi des articles 1200 A 1.216 du Code civil sont applicables aux dits 
ass·.· - Voûtai***, sauf cUsp*.·! lions contraire» expresse* dos statuts ou dee 
oonv m tk c» particulière conclues par la caisse prêteuse avec un groupâ
mes ï  grico*e d’exploita-Aon en commun reconnu et **s roer bres ou certains 
d'en;-*·". t'UJL, la r«.5ponsuhiiiié personnelle df chacnn de» membres d’un tel 
groupement est limitée ô doux loin la fraction du capital social qu’il posséda.

S Los caisses de crédit «.v.oole mutuel peuvent »n jordonner l'octroi des 
pré«« A un·. société civile d exploits tk .. rurale queiJa ou’elle soit, à toutes 
¿as garantie» qu'elles estiment nécessaire* d'obtaïur d » ·«  société et de ses
mambmsa.

f i t  «  peuvent ûo! ; îiuû« d neiger *
m) Que l*e aisncètes ou cor trias d'entre eux prenuefri pcrsunneKcment, 

Sors ùe Vocüro* d’«.« prêt, rengagement de rexubour+er sans limi'fition 
de responsabilité et «oUdairemeat avec Jeore coassociés, le mon tant du prêt»

#j. (/uo ¿Oïe.àl inséré·« dans les statut«: des dtspoe*tient :
1*. JW en t-,r'c ;,.i*t l'oU qalK s; personr.îme pour rhaqua uasocié de ¿n> 

boar*«* aimu soiidsiremai.-. « v » ;  sas coassocié· le montant des prêt? ds 
créd it agricole ;

3f*v Comportant ' ‘interdiction pour la société de répartir. après régie· 
moni annuel des comptes, une parus q»*ieoaqu* J  béaéfi'-u, r  orne «ou 
forme ¿‘intér^tt au capital, avsu.-t d avoir varié, v  propagation d’ê«·1 .ce, 
1er annuités échues des prêts A long oo A aboyas ' «:■" a «4 f. avoir .-arai — é 
«* · oréts A court ternie échus;

i  Dé terminant, daau» les soc '¿s civile* s u '^ ·  que .**·; groupeœ- n .« 
a*. oies d'exploitation an commun reconnu», les cbligeLox^ a; ré at 
vîs-à'vis du crédit agricole, en es qui concerne ■·» jwrdu I» s’ag r»s  
;~,p -or*» on industrie.

35, lorsqu ’un £ dee société civiles d’exploii^t ou ¿»irale ¿Mnt?c;üoôe! s 
*  4*ticie 617 (7·/ du Code rural a r*»cu un prêt de }& - ** ¿aUsoale de cr* · .s 
agricole. son capital ne pont, sauf dispoerixns tou-rairsc : ~ oontest d · *êt. 
t tr »  réii’d* avant rem bourse-*»! aaae i'orec i  dr r« «ûr· a; f * |f r v  ?«. **·*

**·* mqpm*** **&&*** r o i | t t
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I

(Actes dont la publication 'ht une HmJitinn dt feur appticabiltrc)-------------

m odifiant le règlem ent (CEE) n° 1035/72 portant organisation com m une des 
marchés dans le secteur des fruits et légumes

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

instituant la Com munauté économ ique 
et notamment son article 43,

vu la proposition de la Com m ission ( ),

vu l’avis de l’Assemblée (;),

vu l’avis du Com ité économ ique et social (3),

considérant que l’article 14 du règlem ent (CEE) n” 
1035/72 ('), m odifié en dernier lieu par le règlement 
(CEE) n° 2004/83 (*), a prévu des mesures pour encou
rager la constitution et le fonctionnem ent des organi
sations de producteurs ; que ces mesures com portent 
en particulier deux régimes d ’aides :

—  l’un prévoyant, pour une période de trois ans 
suivant la date de constitution, des aides fixées en 
fonction de la valeur de la production com m ercia
lisée,

—  l’autre qui, à titre transitoire, prévoit pour une 
période de cinq ans des aides lim itées en outre aux 
frais réels de constitution et fonctionnem ent adm i
nistratif ;

considérant que l’expérience acquise dans l’application 
de ces mesures a fait apparaître la nécessité de 
certaines adaptations visant en particulier à mieux 

assurer le respect, de la part des organisations de 
producteurs, des conditions prévues et à permettre une 
détermination plus précise et m ieux appropriée de la 
période d ’octroi des aides ;

considérant que l’institution d ’un système de recon
naissance et l’octroi des aides à partir de la date de 
cette reconnaissance peuvent contribuer à satisfaire 
certaines de ces exigences ; qu ’il y a lieu en outre de 
prévoir que les organisations de producteurs tiennent, 
pour les activités faisant l'objet de la reconnaissance, 
une comptabilité- spécifique ;

(') JO n” C 281 du 4. 1!. 1981, p. 3.
O  JO n° L 182 du 19. 7. 1982. p. 29.
(J) JO n«· C 112 du 3. 5. 1982, p. 34.
(*) JO n” L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(<) JO n» L 198 du 21. 7. 1983, p. 2.

jiL  CONSEIL

traité
européenne,

considérant par ailleurs que le deuxièm e régim e d’aide 
à la constitution et au fonctionnem ent m entionné 
ci-avant est de nature à offr ir  à long terme des garan
ties additionnelles quant au fonctionnem ent des orga
nisations de producteurs ; qu ’il y a lieu, par consé
quent, de prévoir, à titre défin itif, le maintien de ce 
seul régim e tout en améliorant le niveau des aides ; 
qu’une m odification de la m éthode de calcul des aides 
visant à prendre com m e référence la valeur de la 
production effectivem ent com m ercialisée par les orga
nisations de producteurs ést, elle aussi, susceptible de 
mieux assurer que ces organisations exercent réelle
ment les tâches qui leur sont assignées ; qu ’ ii convient 
cependant de prévoir la possibilité de recourir au 
prem ier régim e d ’aide pour une période lim itée ;

considérant qu ’il y a lieu de déterm iner de façon 
précise et appropriée le niveau des aides à accorder en 
cas de fusions d ’organisations déjà conform es aux 
conditions prévues ;

considérant que l’action des organisations de produc
teurs, au sens de l’article 13 du règlem ent (CEE) n° 
1035/72, est de nature à contribuer à la réalisation des 
objectifs de l’organisation com m une des marches dans 
le secteur concerné ; que, afin de renforcer l ’action de 
ces organisations et faciliter ainsi une plus grande 
stabilité du marché, il convient de permettre aux États 
membres d ’étendre, sous certaines conditions, à l’en
semble des producteurs non-adhérents d ’une région les 
règles, notamment en matière de production et de 
mise en marché, adoptées pour ses mem bres par 1 or
ganisation ou l’association de la région considérée ;

considérant que, en vue d ’assurer l’application correcte 
du régim e ainsi m odifié, i l .y  a lieu de conférer à la 
Com m ission un pouvoir permanent de contrôle ; que, 
dans ce but, il convient en particulier de soumettre à 
l’approbation de la Com m ission toute extension des 
règles de com mercialisation édictées par l’organisation 
ou l’association concernée ;
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considérant que l’application de ce rég im e' entraîne 
des frais pour ¡’organisation ou l ’association dont les 
règles ont été étendues ; qu ’il est dès lors indiqué de 
faire participer les producteurs non-adhérents à ces 
frais ; qu 'il paraît égalem ent opportun de faire parti
ciper ces producteurs aux frais découîàrif de'certaines“  
actions entreprises par l’organisation ou l’association 
en cause; qu ’ il convient par ailleurs d ’octroyer à ’ ces 
producteurs une indem nité pour les produits qui, tout 
en étant conformes aux normes de qualité, n’ont pu 
être commercialisés ou qui ont été retirés du marché ;

·.: »· -Ai-··-

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlem ent (CEE ) n° 1035/72 est m odifié conform e
ment aux article 2 à 11 suivants.

Article 2

1er texte «rivant :

considérant que, afin d ’assurer une m eilleure stabilisa
tion du marché de certains produits sensibles, il 
convient de prévoir le recours aux achats publics lors
qu ’une situation de crise grave a été constatée selon 
une procédure accélérée à la suite d’une baisse des 
prix ; que, en raison du degré variable de développe
ment des organisations de producteurs dans les d iffé 
rents États membres et de son influence sur le m ain
tien de la stabilité du marché dans ces États, il 
convient d ’ouvrir la possibilité d’exem pter de l’ob liga
tion d ’achat les États membres dans lesquels les orga
nisations de producteurs contrôlent une part suffisante 
de la production ou dont la production du produit en 
cause est peu importante par rapport à la production 
communautaire ;

1. Au  sens d u  présent règlement, on entend par
“organisation de producteurs’  toute organisation de
producteurs de fruits et légumes :

a) qu i est constituée à l ’initiative des producteurs 
eux-mêmes, dans le but notamment :

—  de prom ouvoir la concentration de l’offre et 
la régularisation des prix au stade de la 
production pour un ou plusieurs des 
produits visés à l’article 1",

—  de mettre à la disposition des producteurs 
associés des moyens techniques adéquats

-  pour le conditionnem ent et la commerciali
sation des produits en cause ;

b ) qui com porte pour les producteurs associés 
l ’obligation :

considérant que l’expérience acquise a montré q u r  
certains producteurs stockent les produits les moins 
périssables au-delà de la cam pagne correspondant à 
l’année de récolte ; que, pour éviter que ces produits 
ne pèsent sur le marché au cours de la campagne 
suivante et ne puissent ainsi bénéficier des mesures 
d 'intervention au cours de cette campagne, il convient 
de prévoir que, sauf dans certaines circonstances anor
males, ces mesures d’ intervention ne portent que sur 
des produits qui sont com mercialisés pendant la 
campagne au cours de laquelle ils ont été récoltés ;

considérant que l’article 23 du règlement (CEE) n° 
1035/72 établit les critères à prendre en considération 
pour la fixation des prix de référence dans le secteur 
des fruits et légumes ;

,, —  de vendre, par l’ intermédiaire de l’organisa
tion de producteurs, l’ensemble de leur 
production pour le ou les produits au titre 
duquel ou desquels ils ont adhéré, l’organi
sation pouvant toutefois autoriser les 
producteurs à ne pas se soumettre, pour 
certaines quantités, a cette obligation,

—  d ’appliquer, en matière de production et de 
com m ercialisation, les règles adoptées par 
l’organisation de producteurs afin d’amé
liorer la qualité des produits et d’adapter le 
volum e de l’offre aux exigences du marché,

—  de fournir les renseignements demandés par 
l’organisation en matière de récoltes et de 
disponibilités,

et

considérant que les prix de référence permettront de 
mieux assurer la préférence communautaire si la varia
tion de leur niveau tient com pte plus systématique
ment de l’évolution des coûts de production ;

considérant que, pour le calcul des prix de référence 
des agrumes, il y a lieu de m odifier le lien qui existe 
entre l’évolution des prix de base et d ’achat, celle des 
compensations financières et celle du prix de réfé
rence ; qu ’il y a lieu, en m êm e temps, de procéder à 
une actualisation des prix de référence pour tenir 
com pte dans une certaine lim ite du retard que ce lien 
a créé dans l’évolution de ces prix.

c) qui a été reconnue par l'État membre concerné 
en vertu du paragraphe 2.

2. Les États mem bres octroient aux organisa
tions concernées, à leur demande, la reconnais
sance visée au paragraphe 1 point c) si ;

—  elles offren t une garantie suffisante quant à la 
durée et à (’e fficacité de leur action, notamment 
en ce qui concerne les tâches visées au para
graphe 1,

—  elles tiennent, à partir de la date de reconnais
sance, une com ptabilité spécifique pour les 
activités faisant l'objet de la reconnaissance.
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Les États membres :

—  décident de l’octroi de la reconnaissance dans 
un délai de trois mois à partir du dépôt de la 
demande,

—  com m uniquent, dans un délai de deux mois, à
la Com m ission, toute décision d ’octroi, de ictus... .  ; * / > .< .· · . .
ou de retrait de la reconnaissance,

—  élaborent chaque année un rapport sur l'appli
cation du présent article ainsi que de l’article 
14 et le transmettent à la Com m ission avant le 
1" avril, et pour la p rem ière 'fo is  avant le  1“  
avril 1985. Le rapport illustre, en particulier, le 
fonctionnem ent des organisations de produc
teurs ainsi que l ’ im portance de la production 
com m ercialisée par leur intermédiaire dans les 
diverses régions. »

Article 3

L ’article 14 est remplacé par le texte suivant:

« Article 14

1. Les États membres peuvent octroyer aux 
organisations de producteurs reconnues, au titre 
des cinq années suivant la date de leur reconnais
sance, des aides pour encourager leur constitution 
et faciliter leur fonctionnem ent administratif. Le 
montant de ces aides :

—  est égal, respectivement au titre de la première, 
de la deuxième, de la troisième, de la quatrième 
et de la cinqu ièm e année au maximum à 5 % , 
5 % , 4 % , 3 %  et 2 %  de la valeur de la 
production com mercialisée couverte par l’ac
tion de l ’organisation de producteurs,

—  ne peut pas dépasser les frais réels de constitu
tion et de fonctionnem ent administratif de l’or
ganisation concernée,

—  est versé en tranches annuelles, au maximum 
pendant la période de sept ans suivant la date 
de la reconnaissance.

Pour chaque année, la valeur de la production est 
calculée sur la base :

—  du volum e annuel effectivem ent com m ercia
lisé conform ém ent à l’article 13 paragraphe 1 
point b) prem ier tiret,

—  des prix moyens à la production obtenus.

2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, les 
États membres peuvent accorder aux organisations 
de producteurs reconnues avant le 1" juillet 1988 
les aides dont le montant ne peut excéder, au titre 
de la prem ière, de la deuxième et de la troisième 
année respectivement 3 % , 2 %  et 1 %  de la 
valeur de la production com mercialisée couverte 
par l’action de l’organisation de producteurs.

Dans ce cas :

a) pour chaque année, la valeur de cette produc
tion est calculée forfaitairement sur la base :

—  de la production m oyenne commercialisée 
par les producteurs adherents au cours des 
trois années civiles précédant celle de leur 
adhésion,

—  des prix m oyens à la production obtenus par 
ces producteurs au cours de la même 
période ;

b) l’aide est versée en tranches annuelles pendant 
une période de cinq ans au m axim um  suivant la 
date de la reconnaissance. — ->r—

3. Les organisations de producteurs issues d’o r
ganisations qui sont dans une large mesure déjà
conform es aux conditions prévues par le présent 
règlement, ne peuvent bénéficier des aides prévues 
par le présent article que si elles résultent d’une 
fusion permettant de m ieux atteindre les objectifs 
visés à l’article ! 3.

Toutefois, dans ce cas, les aides ne sont octroyées 
que dans la mesure des frais inhérents à la consti
tution (frais relatifs aux travaux préparatoires et à 
l’etablissement de l ’acte constitutif et des statuts).

4. Les États mem bres peuvent accorder aux 
organisations de producteurs, durant les cinq 
années suivant la constitution des fonds d’interven
tion visés à ¡’article 15, directem ent ou par ¡’inter
m ediaire d ’établissements de crédits, des aides sous 
form e de prêts à caractéristiques spéciales destinés 
à couvrir une partie des frais prévisibles relatifs aux 
interventions sur le marché visées à l’article 15.

5. Les aides visées au présent article sont portées 
à la connaissance de la Com m ission par un rapport 
que les États m em bres lui font parvenir à la fin de
chaque exercice budgétaire.

6. Les modalites d ’application du présent article 
sont arrêtées selon la procédure prévue à l’ar
ticle 33. »

Article 4

L ’article 15 ter suivant est inséré:

« Article 15 ter

1. Dans le cas où

—  une organisation de producteurs 

ou

—  une association d ’organisations de producteurs 
ayant adopté les mêm es règles,

opérant dans une circonscription économ ique 
déterm inée est considérée pour un produit donné 
com m e représentative de la production et des 
producteurs de cette circonscription, l’ État membre 
concerné peut, à la demande de cette organisation 
ou association et, au cours des trois premières



N "  L  3 2 5 / 4 J o u r n a l  o f f i c i e l  d e s  C o m m u n a u t é s  e u r o p é e n n e s 2 2 .  I I .  83
années d ’application, après consultation des 
producteurs de la circonscription, rendre obliga
toires pour les producteurs établis dans la circon
scription et non-adherents à l'une des organisations 
précitées :

a) les règles de connaissance de la production 
visées à ¡’article 13 paragraphe 1 point b) troi
sième tiret,

b) les règles de production visées à l'article 13_ 
paragraphe 1 point b) deuxième tiret,

c) les règles de commercialisation visées à l’article 
13 paragraphe 1 point b) deuxième tiret,

d) pour les produits visés à l’annexe II, les règles 
adoptées par l’organisation ou l’association en 
matière de retrait du marché, pour autant que ie 
prix de .retrait n ’excède pas le niveau défini à 
l’article 18 paragraphe 1 point a),

à condition que ces règles soient d’application 
depuis au moins une année.

2. Au  sens du présent article, on entend par “cir
conscription économ ique” une région constituée 
par des zones de production lim itrophes ou avoisi
nantes dans lesquelles les conditions de production 
et de com m ercialisation sont homogènes.

3. Les États membres com m uniquent à la 
Com m ission les règles qu ’ils envisagent de rendre 
obligatoires pour l’ensemble des producteurs d ’une 
circonscription économ ique déterminée.

4. Les règles qui sont rendues obligatoires pour 
l ’ensemble des producteurs d’une circonscription 
économ ique déterm inée ne doivent pas entraîner 
un préjudice pour les échanges intracommunau
taires.

5. Les règles visées au paragraphe 1 point c) ne 
peuvent être rendues obligatoires qu ’après leur 
approbation par la Com mission. La Com mission se 
prononce dans un délai de quarante-cinq jours à 
com pter de la com m unication de ces règles.

6. La Com m ission décide que les règles qui lui 
sont com m uniquées ne peuvent être rendues ob li
gatoires ou annule l’extension des règles décidée 
par l’État m em bre :

—  lorsqu’elle constate que, par l’extension en 
cause, la concurrence dans une partie substan
tielle du marché com m un est exclue ou qu ’il 
est porté atteinte à la liberté des échanges ou 
que les objectifs de l’article 39 du traité CEE 
sont mis en péril,

—  lorsqu'elle constate, en vertu de l’article 2 du 
règlement n" 26, que l’article 85 paragraphe 1 
du traité est applicable a l’accord, à la décision 
ou pratique dont l’extension est com muniquée 
ou décidée. La décision de la Commission prise 
a l’égard de cet accord, décision ou pratique ne

s'applique qu ’à com pter de la date de constata
tion.

7. Les États mem bres prennent toutes les 
mesures appropriées

—  pour contrôler le respect des règles visees
ci-avant, ^

—  pour sanctionner les infractions auxdites règles.

Ils  com m uniquent im m édiatem ent ces mesures à

8. Lorsqu’il est fait application du paragraphe 1, 
l ’État m em bre concerné peut décider que les
producteurs non-adhérents sont redevables à l’orga
nisation ou. le cas échéant, à l’association de tout 
ou partie des cotisations versées par les producteurs 
adherents, dans le mesure où elles sont destinées à 
couvrir :

—  les frais administratifs résultant de l’application 
du régim e visé au paragraphe 1,

—  les frais résultant des actions de recherche, 
d ’étude de marché et de prom otion des ventes 
entreprises par ¡’organisation ou l'association et 
bénéficiant à l’ensem ble de la production de la 
circonscription.

9. Lorsqu’ il est fait application du paragraphe 1 
points c) et d), les États m em bres assurent, par l’in
termédiaire des organisations de producteurs ou de 
tout autre .organisme ou personne physique ou 
morale désignée à cette fin, le retrait des produits 
qui ne sont pas conform es aux règles de com m er
cialisation ou qui n ’ont pas pu être vendus à un 
prix d’un niveau au m oins égal a celui du prix de 
retrait.

10. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Com m ission , arrête les règles 
d ’application du présent article.

11. Les États mem bres com m uniquent à la 
Com m ission la liste des circonscriptions économ i
ques visées au paragraphe 2. Dans un délai d’un 
mois à com pter de cette communication, la 
Com m ission approuve la liste ou décide, après 
consultation de l’État m em bre concerné, des m od i
fications que celu i-ci doit y apporter.

12. Les modalités d’application du présent 
article sont arrêtées selon la procédure prévue à 
l’article 33.

13. À  l’ expiration de la troisième ann e d’appli
cation du régim e défin i au présent article, la 
Com m ission présentera au Conseil un rapport 
assorti, le cas échéant, de propositions permettant 
au Conseil d e  prendre une décision concernant ie 
maintien, la m odification ou l’abolition du régime 
vise ci-avant.

Tant qu ’une décision du Conseil ne sera pas prise, 
le présent article restera en vigueur. ·
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A rticle 5

L ’article 18 bis suivant est inséré:

* Article 18 bis

1. Lorsqu’ il est fait application de l’article 15 ter 
paragraphe 1 points c) et d), l'État membre octroie 
une indem nité aux producteurs non-adhérents 
pour les quantités des produits mentionnés à 
l’annexe II :

—  qui ne peuvent être commercialisées en vertu 
de l’article 15 ter paragraphe 1 point c)

l
OU

—  qui ont été retirées du marché en vertu de l’ar
ticle 15 ter paragraphe 1 point d).

2. Cette indem nité est calculée conform ém ent à 
l’article 19 paragraphe 2 deuxième alinéa.

3. Aux fins de ¡’octroi de l’ indem nité pour les 
produits retirés du marché, l’article 18 para
graphe 3 est applicable.

4. Les modalités d ’application du présent article 
sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procé
dure prévue a l ’article 33. »

Article 6

À  l’article 19 paragraphe 1, les termes «d es  p êch es · 
sont remplacés par * des abricots, des aubergines, des 
pêches et des tomates ·.

À  l’article 19 paragraphe 2, les termes « article 15 para
graphe 1 · sont remplacés par «articles 15 paragraphe 
1 et 15 ter paragraphe 1 ».

Article 7

L ’article 19 bis est remplacé par le texte suivant:

« Article 19 bis

1. Par dérogation à l’article 19, dans le cas où, 
pour les poires pendant la période du 1" juillet au 
31 août, pour les pêches, les abricots, les tomates et 
les aubergines et sur l’un des marchés représenta
tifs visés à ¡ ’article 17 paragraphe 2, les cours 
com m uniqués à la Com m ission conform ém ent au 
paragraphe 1 du m êm e article demeurent dans un 
État mem bre, pendant deux jours de marché 
successifs, inférieurs au prix d’achat majoré de 5 %  
du prix de base, la Com mission constate sans délai 
que le marché du produit en cause se trouve dans 
une situation de crise grave.

2. Dès cette constatation, les États membres 
producteurs assurent, par l’intermédiaire de l’orga
nisme ou des personnes physiques ou morales 
qu ’ils ont désignés à cette fin, l’achat des produits 
d’origine communautaire qui leur sont offerts, pour 
autant que ceux-ci répondent aux exigences de

qualité et de calibrage prevues par h s normes de 
qualité et qu 'ils n’aient pas etc retires du marche 
con form ém ent à l’article 1 5 paragraphe 1 et a l’ar
ticle 15 ter paragraphe !. Les produits concernés 
sont achetés au prix visé à l’article 19 paragraphe 2 
deuxièm e alinéa valable dans l’ État membre dont 
le produit est originaire.

3. Les opérations d ’achat sont suspendues dès 
que les cours demeurent supérieurs au prix d ’achat 
majore de 5 %  du prix de base pend jnt deux jours 
de marché successifs, la Com m ission constatant

i. sans délai que cette condition est remplie.

4. La Com m ission peut exem pter de l’obligation 
prévoie au paragraphe 2 l’État membre producteur 
qui en fait la demande à condition que :

—  dans cet État m em bre au moins deux tiers de la 
production nationale du produit en cause 
soient com mercialisés par ¡ intermédiaire d ’or
ganisations de producteurs,

—  ou que, dans cet État membre, la production 
nationale du produit en cause n’atteigne pas 
8 %  de la production communautaire m oyenne 
de ce produit ; à la demande de l’ État membre, 
ce pourcentage peut atteindre 1 2 %  pour les 
poires d ’été.

5. Lorsque les marchés représentatifs à la 
production dans un État membre donné ne 
permettent pas d ’y relever des cours, les disposi
tions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent etre 
appliquées sur la base des prix enregistrés au stade 
du com m erce de gros sur les marches les plus 
représentatifs dans l ’État membre concerné.

6. Les modalités d ’application du présent article 
sont arrêtées selon la procédure prévue à l’ar
ticle 33. »

Article 8

L ’article 19 ter suivant est inséré:

« A rticle 19 ter

Les opérations d ’intervention effectuées en applica
tion du présent règlem ent ne peuvent porter que 
sur des produits qui sont commercialisés pendant 
la campagne au cours de laquelle ils ont été réco l
tés.

Toutefois, lorsque des circonstances anormales le 
justifient, des mesures dérogatoires au prem ier 
alinéa peuvent être arrêtées selon la procédure 
prévue à l’article 33. ·

. Article 9 >

A  l’article 20 paragraphe 1, les termes * les articles 18, 
19 et 19 bis » sont remplacés par « le s  articles 18, 18 
bis. 19 et 19 bis *.
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À  l’article 21 paragraphes 1 et 2, les termes « de l ’ar
ticle 18» sont remplacés par »d es  articles 15 ter 
et 18 ».

Article 11

A  l'article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:

« 2. Les prix de référence sont fixés pour la
prem ière cam pagne de mise en application :

—  sur la base de la m oyenne arithmétique des 
prix à là production de chaque État membre
majorée du m entant défin i au paragraphe 4,

—  com pte tenu de l ’évolution des coûts de 
production dans le secteur des fruits et 
légumes.

Pour les campagnes ultérieures, ils sont fixés :

a) pour les oranges, les mandarines, les satsumas, 
les tangérines et les autres hybrides similaires 
d’agrumes, à l’exclusion des clémentines, jusqu’à 
la campagne 1989/1990, à un niveau égal à 
celui de la campagne précédente adapté d ’un 
montant égal à la différence entre, d ’une part, le 
montant résultant de l ’application à ce prix de 
base et d ’achat par rapport à la campagne précé
dente et, d’autre part, le montant correspondant 
à l’augmentation des compensations financières 
prévues par le règlem ent (CEE) n° 2511/69 par 
rapport à ladite campagne ;

b) pour les autres produits, à un niveau égal à celui 
de la campagne précédente, majoré, après 
déduction des montants visés aux paragraphes 
2 bis et 4 :

—  d ’un pourcentage correspondant à celui de 
l’évolution m oyenne des coûts de produc
tion dans le secteur des fruits et légumes 
d im inué de l’accroissement de la producti
vité,

—  des montants visés aux paragraphes 2 bis et 
4 valables pour la campagne en cause,

sans toutefois que le niveau ainsi obtenu puisse 
dépasser la m oyenne arithmétique des prix à la 
production de chaque État m em bre majorée des 
montants défin is aux paragraphe 2 bis et 4, le 
montant ainsi obtenu étant majoré de l’évolu
tion des coûts de production dans le secteur des 
fruits et légumes dim inuée de l’accroissement 
de la productivité, le niveau à retenir ne

pouvant par ailleurs être inférieur au prix de 
référence de la cam pagne précédente.

Toutefois, lors du calcul du prix de référence des 
citrons, des clém entines ainsi que des autres 
agrumes visés à l’alinéa précédent, le montant du 
prix de référence en vigueur au cours de la 
campagne précédente est préalablement augmenté 
au m axim um  de 15 %  pour tenir com pte de l’écart 
entre les montants représentant :

—  d ’une part, l ’évolution que les prix de référence 
pour ces produits auraient subie en l'absence de 
toute variation des compensations financières,

et

—  d ’autre part, l’évolu tion  constatée pour ces 
compensations.

Cette augmentation est répartie en parts égales sur 
les deux prem ières campagnes suivant la date d 'en
trée en vigueur du règlem ent (CEE ) n° 3284/83. >

Article 12

1, En ce qui concerne les organisations de produc
teurs ayant, avant la date d ’entrée en vigueur du 
présent règlement, acquis ur. droit à l’octroi d’aidc-s en 
vertu de l’article 14 paragraphes 1 ou 1 bis du règle
ment (CEE) n° 1035/72, dans la version applicable 
jusqu’à cette date :

a) ces dispositions restent d’application aux annuités 
encore à courir lorsque la prem ière annuité leur a 
été payée en l’absence de la reconnaissance visée à 
l’article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) nc 
1035/72 dans la version du présent règlem ent;

b) sur leur demande, l’article 14 paragraphe 1 du 
règlem ent (CEE ) n° 1035/72 dans la version du 
présent règlem ent s’applique lorsque, à la date de 
l'octroi de la reconnaissance visée à l’article 13 
paragraphe 2 dudit règlem ent, aucune annuité ne 
leur a encore été payée.

À  partir de la date d ’entrée en vigueur du présent 
règlement, aucun droit à l ’aide visée à l’article 14 para
graphes 1 ou 1 bis du règlem ent (CEE) n° 1035/72 
dans la version applicable jusqu’à cette date ne peut 
plus être acquis.

2. Les organisations de producteurs auxquelles la 
reconnaissance visée à l ’article 13 paragraphe 2 du 
règlem ent (CEE ) n° 1035/72 n’est pas octroyée ne 
peuvent plus bénéficier des compensations financières 
visées à l ’article 18 dudit règlement après expiration 
d ’un délai de douze m ois calculé à partir de la date 
d ’entrée en vigueur du présent règlement ; toutefois, 
pour la Grèce, ce délai est de vingt quatre mois.
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Article 13

Le présent règlem ent entrera en vigueur aussitôt que la 
Communauté aura présenté aux deux pays candidats sa 
déclaration relative aux négociations d ’adhésion sur les 
fruits et légumes.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposi
tion de la Com m ission, constate que la condition visée

au prem ier alinéa est rem plie et fixe la date de l’entrée 
en vigueur du présent règlement conform ém ent au 
prem ier alinéa.

Toutefois, l’article 1 ! est applicable pour chaque 
produit à partir du début de la campagne suivant la 
date d ’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est. obligatoire .dans jq u s  ses éléments et directement applicable 
dans tout État membre.

• ............'

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1983.

Par le Conseil 
Le president
c. sim ms
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(Πράξεις,^ιά τήν Ισχύ των όποιων άπ/χιτεϊται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άρι^. 3796/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 29η., Δεκεμβρίου 19. 1

κερί κοινής όργιο ώσεω άγοράς αχόν τομέα ιών προϊόνχ >ν άλιείας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

"Εχοντας ύπόψη:

τή συνθήκη περί ίδρύσεως. τής Εύρωπαϊκης Μκονομικής 
Κοινότητος, καί ιδίως τά άρθρα 42 καί 43,

τήν πρόταση τής ’ πιτροπης,

τή γνώμη τοΟ Εύρωπαΐκαύ Κοινοβουλίου ('),

τή γ.’ώμη τής Οικονομικής καί Κοινο νικής ’Επι
τροπής (2),

Εκτιμώντας:

δτι ο!, θεμελιώδεις διατάξεις πού Αφορούν τήν όργάνωση 
άγοράς στόν τομέα άλιείας πρέπει νά τροποποιηθούν, 
γιά νά ληφθει ύπό.μη ή έξέλιξη τής άγορας, ί μεταβολές 
πού επήλθαν τά τελευταίο: αύτά χρόνια στις άλι; τικές 
δραστηριότητες καί οί Ανεπάρκειες πού διαπιστώθηκαν 
στην έφαρμογή των κα όνων άγοράς πού ίο,.ύοι ν 
σήμερα- δ : ο. διατάξεις αύτές, λόγω τού άοιθμοί τους, 
τού πολύπλοκα > ών τροποποιήσεων πού πρέπει νά ύπ.ι
στού , 6σι φορέ3 δέν άν /δομούνται έξ ό> ■ >κλήρ< »>, θά 
στερούνται τής αναγκαίας σαφήνειας πού πρέπει νά 
χαρακτηρίζει κάθε ρύθμιση- δτι πρέπει συνεπώς νά άντι- 
κατασταθεϊ ό κα ονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 100/76 (3) δπυις 
τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) 
άριθ 3443/80 Ο1) -

'δ τ ι ή λειτουργία καί ή Ανάπτυξη τής κοινής άγοράς γιά 
τά γέωργικά προϊόντα πρέπει νά συνοδεύονται άπό τή 
θέσπιση κοινής γεωργικής πολιτικής καί δτι ή πολιτική 

*αύτή πρέπει ιδίως νά περιλαμβάνει μιά κοινή όργάνωση 
” τών γεωργικών Αγορών πού μπορεί νά λάβει διάφορες 
μορφές άναλόγως τών προϊόντων

(■) ΕΕ άριθ. € 50 τής 9. 3. 1981, σ, 85. ! 
(!) ΕΕ άριθ. € 159 τής 29. 6. 1981, σ. 7. 
(3) ΕΕ άριθ. 1.20 τής 28. 1. 1976, σ. 1.
(ή ΕΕ άριθ. 1.359 τής 31. 12. 1980, σ. 13.

ότι ή Αλιεία έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τή γεωργική 
Οικονομία όρισμέν. <ν πιριοχών τής Κοινότητος- δτι ή 
παραγωγή αυτή Αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα τ<>ΰ 
εισοδήματος τών άλιέων τών περιοχών αυτών δτι 
πρέπει, γιά τό λύγο αυτόν, νά εύνοεΐται, μι τά 
κατάλληλα μέτρα, ή σταθερότητα τής άγοράς

ότι · να άπό τά μέτρ τά όποια πρέπει νά ληφθτ-Ον γ:ά - ή 
λειτουργία τής κοινής όργανώσεώς άγοράς είναι ή εφαρ
μογή κοινών προδιαγραφών έμπορίας τών έν λόγω 
προϊόντων ότι ή έφαρμογή τών προδιαγραφών αυτών 
θά πρέπει νά έχει ώς Αποτέλεσμα τήν Απομάκρυνση τοϊν 
προϊόντων· μή ικανοποιη τικής ποιότητάς άπό τήν ά-ορά 
καί ή διευκόλυνσή τών έμπορικών σχέσεων, βάσει.ενός 
θεμιτού Ανταγωνισμού,’ πού θά συμβάλλει μέ τόν ίρόι ο 
αύτ< ί ν στή άι.οδοτικ τητ α τής παραγω γής-

δτι ή ’φαρμογή τών προδιαγραφών αύτών καθιστά 
Αναγκαίο τόν έλεγχο τών προϊόντων πού ύποβάλλονται 
σέ τυποποίηση δτ, γιά τό λόγο αύτόν, πρέπει νά προ- 
βλεφθούν μέτρα ποί έξασφαλίζουν έναν τέτοιο έλεγχο- 

✓
δτι στό πλαίσιο τών κανόνων γιά τή λειτουργία τών 
Αγορών, άπα'τειται ή πρόβλεψη διατάξεων πού έπιτρέ- 
πουν τήν προσαρμογή τής προσφοράς στίς άπαιτήσεις 
τής ιγοράς καί τήν εξασφάλιση, κατά τό δυνατόν, ένός 
δικ<· ίου εισοδήματος στους παραγωγοής- δτι λαμβανο- 
μένων ίιπόψη τών χαρακτηριστικών τής άγοράς τών 
προϊόντων άλιείας, ή δημιουργία όργανώσεων πα
ραγωγών πού θά προβλέπουν γιά τά μέλη τους τήν ύπο- 
χρέωση νά συμμορφώνονται πρός όρισμένους κανόνες, 
Ιδίως δσον άφορδ τήν παραγωγή καί τήν έμπορία, συμ
βάλλει στήν έπίτευξη τών στόχων αύτών-

δτι πρέπει νά προβλεφθοΰν κατάλληλες διατάξεις γιά. τ ή 
διευκόλυνση τής συστάσεως καί τής λειτουργίας τών 
όργανώσεων αύτών καθώς καί τών έπενδύσεων πού συ
νεπάγεται ή έφαρμογή τών κοινών τους κανόνων- δτι 
γιά τό σκοπό αύτόν, πρέπει νά έπιτραπεΐ στά Κράτη 
μέλη νά χορηγούν σ’ αύτές ένισχύσεις, γιά τίς όποιες ή 
Κοινότης θά έξασφαλίζει κατά ένα μέρος τή χρηματο
δότηση δτι Απαιτείται έν τοότοις νά όροθετηθεϊ τό 
ποσό τών ένισχύσεων αύτών καί νά δοθεί σ’ αύτές 
χαρακτήρας μεταβατικός καί βαθμιαίας μειώσεως, ώστε
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νά αύξάνεται προοδευτικά ή οίκονομική εύθύνη τών 
παραγωγών

δτι έπειδή ή συγκέντρωση καί ή διάρθωση αύτών τών 
όργανώσεων όρισμένων Κρατών μελών δέν είναι Ικανο
ποιητικές, κρίνεται άναγκαΐο νά έπιτραπεϊ στά Κράτη 
μέλη νά τούς χορηγούν ύψηλότερες ένισχόσεις κατά τή 
μεταβατική περίοδο'

δτι γιά τήν ένίσχυση τής δράσεως τών όργανώσεων 
αύτών καί τή διευκόλυνση, κατ’ αύτόν τόν τρόπο, μιάς 
μεγαλύτερης σταθερότητας τής άγοράς πρέπει νά έπι- 
,τραπει στά Κράτη μέλη νά έπεκτείνουν, ύπό όρισμένες 
προϋποθέσεις, στό σύνολο τών μή μελών πού έμπορεύ- 
ονται σ μία συγκεκριμένη περιοχή, τούς κανόνες, ιδίως 
όσον άφορά τή διάθεση στήν άγορά, πού θεσπίσθηκαν 
γιά τά μέλη της άπό τήν όργάνωση τής έν λόγω 
περιοχής-

δτι γιά τήν έφαρμογή τού περιγραφυμένου άνωτέρω 
καθεστώτος προκύπτουν έξοδα γιά τήν όργάνωση τής 
όποιας έπεκτάθηκαν οί κανόνες- δτι ένδε.κνυται συ
νεπώς νά βαρύνουν τά έξοδα καί τά μή μέλη- δτι πρέπει, 
έξ άλλου, νά προβλεφθει ή δυνατότητα γιά κάθε 
ενδιαφερόμενο Κράτος μέλος νά χορηγεί στούς παραγω 
νούς αί τούς μιά άποζημίωση γιά τά προϊόντα πού, άν 
καί σύμφωνα πρός τούς κανόνες έμπορίας δέν μπόρεσαν 
νά διατεθούν στήν άγορά καί άπουύρθηκαν άπό αύτή-

δτι πρέπει νά προβλεφθούν γιά δλες τίς περιπτώσεις δια- 
ιάξεις πού θά διασφαλίζουν ώστε οί όργανώσεις 
παραγι γών νά μήν κατέχουν δεσπόζουσα θέση στήν 
Κοινότητα-

δτι προκειμένου νά άντιμετωπισθοΰν γιά όρισμένα 
φοϊόντά άλιείας, τά όποϊα παρουσιάζουν Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον γιά τό είσόδημα τών παραγωγών, οί 
συνθήκες τής άγοράς πού μπορούν νά·- όδηγήσουν σέ 
τιμές πού πρόκαλούν διαταραχές στήν κοινοτική άγορά, 
είναι άναγκαΐο νά καθορισθεΐ γιά κάθε ένα άπό τά 
προϊόντα αύτά μιά τιμή προσανατολισμού άντιπροσω- 
πευτική τών ζωνών παραγωγής τής Κυινότητος, πού θά 
χρηση ,ύει στό'· καθορισμό τού επιπέδου τιμών γιά τίς 
παρεμβάσεις στήν άγορά-

δτι γιά νά σταθεροποιηθούν οί τιμές, είναι έπιθυμητό νά 
έχουν τή δυνατότητα οί όγανώσεις παραγωγών νά 
παρεμβαίνουν στήν άγορά, έφαρμόζ^.ντας ειδικότερα 
τιμή άποσύρσεως κάτω άπό τήν όποία τά προϊόντα τών 
μελών τους άποσύρονται άπό τήν άγορά -

δτι σέ όρισμένες περιπτώσεις καί ύπό ορισμένους δρους, 
είναι σκόπιμο νά ύποστηριχθεϊ ή δράση τών όργανώ
σεων παραγωγών, μέ τή χορήγηση χρηματικών άντι- 
σταθμίσεων γιά τίς άποσυρόμενες άπό τήν άγορά 
ποσότητες-

δτι ή πείρα έδειξε δτι σέ όρισμένες περιπτώσεις τό έπί- 
πεδο τής χρηματικής άντισταθμίσεως πού καταβάλλεται

στίς όργανώσεις αύτές δέν προσφέρεται νά ένθαρρύνει 
τήν προσχώρηση τών άλιέων στίς όργανώσεις αύτές- δτι 
πρέπει συνεπώς νά αύξηθεΐ ή χρηματική Αντιστάθμιση-

δτι ή κτηθείσα πείρα κατέδειξε τήν άνάγκη είσαγωγής 
κάποιας έλαστικότητας στήν έφαρμογή τών μηχανισμών 
παρεμβάσεως, μέ τόν καθορισμό κοινοτικών τιμών άπο
σύρσεως κατά τρόπο πού νά έπιτρέπει στίς όργανώσεις 
νά πραγματοποιούν έντός όρισμένων όρίων τίς Αποσύρ
σεις άπό τήν άγορά, Ακολουθώντας τίς διαπιστούμενες 
διακυμάνσεις τής άγοράς-

δτι γιά νά προ ψαποΰν οί άλιεΐς νά προσαρμόσουν καλ; 
τέρα τίς προσφορές τους στίς Ανάγκες τής άγορι-:ς, πρέπ. ι 
νά προβλεφθει μιά διαφοροποίηση τών ποσών τή, 
χρηματικής άντισταθμίσεως σέ συνάρτηση ¡ιέ τόν δγκο 
τών άποσυρομένων ποσοτήτων άπό την αγορά-

ότι λόγω δίως τής σπανιότητας όρισμένων είδών, ένδεί- 
κνυται να Αποφευχθεί κατά τό μέτρο τού δυνατού' ή 
καταστροφή Ιχθύων ύψηλής έμπορικής Αξίας πού άπο- 
σύρθηκαι άπό τήν άγορά- γιά τό σκοπό αύτόν, πρέπει 
νά χορηγείται ένίσχυση μεταποιήσεως καί άποθεματο- 
ποιήσεως γιά τήν Ανθρώπινη κατανάλωση όρισμένων 
ποσοτήτων άποσυρομένων φρέσκων προϊόντων-· δτι 
λόγω άφ’ ένός των ιδιαίτερων δυσκολιώι πού Αντιμετω
πίζει ό τομέας άντζούγιας καί σαρδέλλας Μεσογείου καί 
άφ έτέρ υ τής Ασθενούς έξελίξεως των όργανώσεων 

•παραγωγών των μέσο ειακών περιοχών, πρέπει νά προ- 
βλεφθεΐ, γιά μιά περιορισμένη περίοδο, ένα είδικό
καθεστώι ένασχύσεως ύπέρ αύτών ιών δύο προϊόντων 
που άλιει ονται στίς έν λόγω περιοχές-

·$ ·, ·- ;  -. , ν -  *"=.■;

δτι σέ περίπτωση αισθητής πτωτικής έξελίξεως τών 
τιμών όρισμένων κατεψυγμένων προϊόντων, είναι σκό
πιμο νά προβλεφθει ή δυνατότητα χορηγήσεως στοΐ ς 
παραγωγούς ένισχύσεων γιά ιδιωτική Αποθεματοποίηση 
τών προσόντων αύτών κοινοτικής καταγωγής-

δτι μιά πιώστ τών τιμών είσαγωγής τόνων πού προορί
ζονται ιά τήν κονσερβοβιομηχανία μπορεί νά
άπειλ ήσε τό έπίπεδο τών είσοδημάτων τών κ πνοτικών
πε.ραγωγών τού προϊόντος αύτοΰ- ότι πρέπει έπομένως 
νά προβλεφθει δτι οί έξισήίτικές Αποζημιώσεις θά χορη
γούνται στούς παραγωγούς έφ’ δσον παρίσταται Α
νάγκη-

·.·/·:' ιέ' ..
δτι μέ τήν πρόθεση νά διαφυλαχθεϊ τό έπίπεδο είσοδή- 
ματος των παραγωγών σολομών καί άστακών, πρέπει νά 
προβλεφθει ή δυνατότητα χορηγήσεως σ’ αύτούς τούς 
παραγωγούς ύπό όρισμένους δρους έξισωτικής άποζημιώ- 
σεως-

δτι είναι, έν ωύτοις, πρός τό συμφέρον τής Κοινότητος 
νά Ανασταλεί έξ όλοκλήρου ή έφαρμογή τών δασμών 
τού Κοινού Δασμολογίου γιά όρισμένα προϊόντα- δτι 
έλλείψει έπαρκοΰς κοινοτικής παραγωγής τόνων, πρέπει 
νά διατηρήσουν οί μεταποιητικές βιομηχανίες είδών δια
τροφής, πού χρησιμοποιούν τά προϊόντα αύτά, δρους

Ρ,
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έφοδιασμοΟ άνάλογους μέ ¿κείνους πού Απολαύουν οί 
τρίτες χΟρες έξαγωγής, ώστε νά μήν παρεμποδίζεται ή 
Ανάπτυξή τους στό πλαίσιο τών διεθνών συνθηκών Αντα
γωνισμού’ δτι τά μειονεκτήματα πού είναι δυνατόν νά 
προκύψουν Από τό καθεστώς αύτό γιά τούξ κοινοτικούς 
παραγωγούς τόνων μπορούν νά Αντισταθμισθοΰν μέ τή 
χορήγηση τών προβλεπομένων γιά τό σκοπό αύτόν 
Αποζημιώσεων δτι έπί πλέον, λόγοι οικονομικής καί 
κοινωνικής φύσεως δικαιολογούν τή διατήρηση τού τρέ
χοντος έφοδιασμοΰ μέ βασικά προϊόντα διατροφής 
όπως ό Αλατισμένος καί Αποξηραμένος βακαλάος, κατά 
τίς παραδοσιακές συνθήκες·

δτι ή πείρα κατέδειξε δτι μπορεί νά προκύψα Ανάγκη 
ταχυτάτης λήψεως δασμολογικών μέτρων γιά τήν έξασφά- 
λιση τού έφοδιασμού τής κοινοτικής Αγοράς καθώς καί 
γιά τήν έξασφάλιση τής τηρήσεως τών διεθνών ύποχρεώ- 
σεων τής Κοινότητος' δτι γιά νά έπιτραπεί στήν Κοι
νότητα νά Αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις μέ τήν 
Αναγκαία ταχύτητα, πρέπει νά προβλεφθεϊ μιά διαδι
κασία πού νά έπιτρέπει τήν ταχεία λήψη τών έ.τιβαλ/ο- 
μένων μέτρων ·

δτι γιά όρισμένα προϊόντα πρέπει νά ληφθοΰν μέτρα 
έναντι τών εισαγωγών προελεύσεως τρίτων χωρών πού 
γίνονται σέ τιμές άδι καιολογήτως χαμηλές γιά ιήν Απο
τροπή διαταραχών στις Αγορές τής Κοινότητος· δτι γιά 
τήν έξασφάλιση μιας μεγαλύτερης άποτελεσματικότητας 
τών μέτρων αύτών πρέπει άφ’ ένός νά βελτιωθεί ιό 
σύστημα διαπιστώσεις τιμών εισαγωγής καί άφ’ έτέρου 
νά έπεκταθεΐ ό πίνακας προϊόντων πού μπορούν νά 
ύπαχθούν στό καθεστώς τών τιμών Αναγωγής’

δτι γιά τήν πλειονότητα τών προϊόντων, τό κατ’ αύιόν 
τόν τρόπο θεσπιζόμενο καθεστώς έπιτρέπει τήν 
παραίτηση άπό κάθε μέτρο ποσοτικού περιορισμού στά 
έξωτερικά σύνορα τής Κοινότητος καί τήν εφαρμογή 
μόνο τού δασμού τού Κοινού Δασμολογίου πού πρά/- 
μάτι είσπράττεται ’

όλική ή μερική Απαγόρευση τής προσφυγής στό 
καθεστώς αύτό’ δτι πρέπει, έπί πλέον, οί έπιστροφές νά 
καθορίζονται κατά τρόπο ώστε οί κοινοτικές πρώτες 
ύλες οί όποιες χρησιμοποιούνται άπό τή μεταποιητική 
βιομηχανία τής Κοινότητος μέ σκοπό τήν έξαγωγή, νά 
μήν περιέρχονται σέ δυσμενέστερη θέση λόγω ένός 
καθεστώτος τελειοποιήσεως πρός'έπανεξαγωγή, πού θά 
προέτρεπε τή βιομηχανία αύτή νά προτιμά τήν είσαγωγή 
πρώτων ύλών προελεύσεως τρίτων χωρών

δτι είναι Απαραίτητο νά Αποφευχθεί ή νόθευση του Αντα
γωνισμού μεταξύ τών έπιχειρήσεων τής Κοινότητος στις 
έξωτερικές Αγορές’ δτι πρέπει κατά συνέπεια νά καθο- 
ρισθούν Ισοι δροι Ανταγωνισμού, μέ τή θέσπιση ένός 
κοινοτικού καθεστώτος, πού θά προβλέπει γιά τά 
προϊόντα Αλιείας τήν προαιρετική χορήγηση έπιση οφών 
κατά τήν έξαγωγή πρός τίς τρίτες χώρες, έφ’ δσον αύτό 
είναι Αναγκαίο γιά τή διασφάλιση τής συμμετοχής τή.; 
Κοινότητος στό διεθνές έμπόριο τών έν λόγω προϊόντων, 
καί Ιδίως γιά έκεϊνα γιά τά όποια ή προσφορά στήν Κοι 
νότητα είναι έπαρκής ο ήν περίπτωση κατά τήν όποια οί 
έξαγωγές αύτές είναι σημαντικές άπό οικονομική ά
ποψη·

δτι στό έσώτερικό έμποριο τής Κοινότητος, ή είσπραξη 
κάθε δασμού ή φορολογικής έπιβαρύνσεως ισοδυνάμου 
Αποτελέσματος καί ή έφαρμογή κάθε ποσοτικού ; εριο- 
ρισμού ή μέτρου Ισοδυνάμου Αποτελέσματος Απαγορεύ
ονται αύτοδικοίιως δυνάμει τών διατάξεων τιής συν
θήκης·

δτι ή πραγματοποίηση μιδς ένιαίας Αγοράς ή όποια 
στηρίζεται σέ ένα σύστημα κοινών τιμών, θά έτίθετο σέ 
κίνδυνο άπό τή χορήγηση ορισμένων ένισχύσεων δτι 
πρέπει έπομένως οί διατάξεις τής συνθήκης, οί όποϊες 
έπιτρέπουν τήν εκτίμηση τών χορηγουμένων ύπό τών 
Κρατών μελών ένισχύσεων καί τήν απαγόρευση έκείνων 
τών ένισχύσεων πού ε: αι Ασυμβίβαστες μέ τήν κοινή 
Αγορά, νά καταστούν εφαρμόσιμες στόν τομέα τής 
αλιείας ’

δτι δέν είναι ακόμη δυνατόν νά καθορισθεΐ, γιά μερ, ά 
προϊόντα, κοινοτικό καθεστώς εισαγωγής’ δτι είναι 
Αναγκαίο, ύπό τίς προϋποθέοεις αύτές, νά έπιτρέπει αι 
στά Κρό,τη μέλη νά διατηρούν γιά τά προϊόντα αύτά 
τούς ποοοτικούς περιορισμούς πού προκύπτουν άπό ιό 
έθνικό τους καθεστώς’

δτι ό Ανωτέρω περιγραφόμενος μηχανισμός μπορεί οέ 
έξαιρετικές συνθήκες νά άποδειχθεΐ Ανεπαρκής- δτι γιά 
νά μήν άφεθεί σέ τέτοια περίπτωση ή κοινοτική άγορά 
άποστάτευτη έναντι τών διαταραχών πού πιθανόν νά 
προκύψουν, πρέπει ή Κοινότης νά μπορεί νά λαμβάνει 
κάθε κατάύ,ηλο μέτρο’

δτι συμπληρωματικά πρός τό Ανωτέρω περιγραφόμενο 
σύστημα, καί κατά τό μέτρο πού είναι Αναγκαίο γιά τήν 
καλή λειτουργία του, πρέπει νά προβλεφθεϊ ή δυνα
τότητα ρυθμίσεως τής προσφυγής στό καθεστώς τό όνο- 
μαζόμενο τελειοποιήσεως πρός έπανεξαγωγή, καί κατά 
τό μέτρο πού ή κατάσταση τής Αγοράς τό Απαιτεί, ή

δτι γιά τήν κοπή όρ; άνωση άγοράς στόν τομέα της 
Αλιείας πρέπει , νά ληφ οΰν ύπόψη, παράλληλα καί μέ 
κατάλληλο τρόπο, οί στόχοι πού προβλέπονται στά 
άρθρα 39 καί 1 lit τής συνθήκης·

δτι ή έφαρμογή τής κ ινής αύτής όργανώσεως πρέπει 
έπίσης νά λαμβάνει ύπι ψη τό συμφέρον τής Κοινότητος 
γιά τήν κατά τό δυνατόν διαφύλαξη τού Αλιευτικού 
πλούτου · δτι πρέπει συνεπώς νά Αποκλεισθεί ή χρηματο
δότηση μέτρων γιά ποσότητες πού ύπερβαίνουν έκεΐνες 
πού παραχωροΰνται ένδεχομένως στά Κράτη μέλη ’

δτι γιά τή διευκόλυνση τής έφαρμογής τών προβλεπο- 
μένων διατάξεων, πρέπει νά προβλεφθεϊ διαδικασία πού 
νά καθιερώνει στενή συνεργασία μεταξύ τών Κρατών 
μελών καί τής Επιτροπής στό πλαίσιο μιάς έπιτροπής 
διαχειρίσεως’

δτι τά έξοδα πού πραγματοποιούν τά Κράτη μέλη γιά 
τήν έκπλήρωση τών ύποχρεώσεων πού άπορρέουν άπό
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τήν έφαρμογή τού παρόντος κανονισμοΟ βαρύνουν τήν 
Κοινότητα, σύμφωνα μέ τά άρθρα 2 καί 3 τού κανο
νισμού (ΕΟΚ) άμιθ. 729/70 τού Συμβουλίου τής 21ης 
Απριλίου 1970 περί χρηματοδοτήσεως τής κοινής γεωρ
γικής πολιτικής ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό 
τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 3509/80 (2),

ΕΕΕΛΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρ&ρο 1

1. ’Εγκαθιδρύεται στόν τομέα τών προϊόντων άλιείας 
κοινή οργάνωση τών αγορών πού περιλαμβάνει 
καθεστώς τιμών καί συναλλαγών, καθώς καί κοινούς 
κανόνες στόν τομέα τού άνταγωνισμού.

2. Ή οργάνωση αύτή διέπει τά έζής προϊόντα:

Κλίση 
ιοΟ Κ οίνοι) 

Δασμολογίου
Περιγραφή έμί'ορευμά ·ων

α) 03.01 Ιχθύες νωποί (ζόιντες ή μη), διατετηρημέ- 
νοι δι’ άπλής ψύξεως ή κατεψυγμένοι

6) 03 02 ’Ιχθύες άπεξηραμμένοι, ηλατισμένοι ή έν 
άλμη. ’Ιχθύες καπνιστοί, έστω καί ¿ψημέ
νοι πρό ή κάτά ιήν διάρκειαν τοο καπνί
σματος

γ) 03.03 Μαλακόστρακα καί μ- άκια, περιλαμδα- 
νομένων καί τών όσ ->ακοφόρων (έστω 
καί κεχωρισμένα τού ι ¡τράκου ή κυγχυ- 
λίου αύτών), νωπά (0ΐ>ντα ή μή), δια- 
•τετηρημένα οι’ άπλής ψύξεως, κατεψυγμέ- 
να, άπεξηραμμί α, ήλατισμένα ή έν άλμη. 
Μαλακόστρακα μετά τών όστράκων των, 
απλώς δεδρασμόνα έν ϋυατι

6)0.. 15 Προϊόντα ζωικής πρι ι λεύσεως, μή άλλα 
χού κατονομαζόμενα η περιλαμβανόμενα 
Μή ζώντα ζώα ιών κεφαλαίων 1 ή 3, Ακα
τάλληλα διά τ- 1 άνθ| οπίνην κατανάλω 
σιν:
Α. ’Ιχθύες, μαλακόστρακα καί μαλάκια

.) 16.04 Παρασκεύασμα τα καί ονσέρδαι ιχθύων, 
συμπεριλαμδαι πιένων καί ιού χαβιαριού 
καί τών ύποκα ι υστάτων αυτού

ζ ) 16.05 Μαλακόστρακα καί μαλάκια (συμπερε 
λαμδανομένων καί τον όοτρακοφόρων), 
παρεσκευασμένα ή διατετηρημένα

η) 23.01 "Αλευρα καί κάνεις κρέατος καί πα
ραπροϊόντων σφαγίων, Ιχθύων, μαλακό
στρακων ή μαλακίων, άκατάλληλα διά 
διατροφήν άνίίρώπων. Ινώδη κατάλοιπα 
άκατεργάστων λιπών (ξυγκιών), άπομέ- 
νοντα μετά τήν έξ αύτών έξαγωγήν τού λί
πους:
Β. Άλευρα καί κόνεις Ιχθύων, μαλακο- 

στράκων ή μαλακίων

(') ΕΕ άριθ. I  94 τής 28. 4. 1970, σ. 13. 
(2) ΕΕ άριθ. 1.367 τής 31. 12. 1980, σ. 87.

1. Γιά τά προϊόντα πού προβλέπονται στό άρθρο 1, ή 
γιά όμάδες τών προϊόντων, αύτών, μπορούν νά καθορί
ζονται κοινές προδιαγραφές έμπορίας, καθώς καί τό 
πεδίο έφαρμογής τών προδιαγραφών αύτών- οί προδια
γραφές αύιές μπορούν ιδίως νά άναφέρονται στην ταξι
νόμηση κα ά κατηγορία ποιότηιος, μεγέθους ή βάρους 
στή συσκει ασία, στήν έμφάνιση καί στήν Επισήμανση.

2. Έφ’ >σον έχουν θεσπισθεΐ προδιαγραφές, τά 
’ προϊόντα στά όποια αυτές έφαρμόζονται μπορούν νά

έκτίθενται πρός πώληση, νά έκποιοΰνται, νά πωληθούν, 
ή νά τεθι Ον στήν έμπορία κατά όποιονδήποιε άλλο 
τρόπο, μόνο άν τά προϊόντα αύτά άνταποκρίνοντατ στίς 
έν λόγω προδιαγραφές, μέ τήν έπιφύλαξη τών είδικών 
διατάξεων πού είναι δυνατόν νά θεσπισθοΰν γιά τίς συ
ναλλαγές μέ τίς τρίτες χώρες. ί.

/ ·: τ ' ,;"λ ;'· V·'·
■

3. Οί π( οδιαγραφές καί οί γενικοί κανόνες έφαρμογής 
τους συμπεριλαμβανομένων τών είδικών διατάξεων πού 
άναφέρόνται στήν παράγραφο 2, θεσπίζονται, μετά άπό 
πρϊ τάση ής ’Επιτροπής, άπό τό Συμβούλιο, μέ ειδική 
πλειοψηφία.

. 'Λρ ΰρο 3

Οί προσαρμογές πού έπιφέρονται στίς κοινές προδια
γραφές έρπορίας γιά νά ληφθεϊ ύπόψη ή έξέλιξη τών 
όρων πα αγωγής καί πωλήσεως άποφασίζονται σύμ- 
φο.να μέ ' ήν πι οβλεπομένη στό άρθρο 33 διαδικαςίά.:

Άρ&ρο 4
‘0

1. Τά ί ράτν μέλη ύποβάλλουν οέ έλεγχο τά ιροϊόντα 
γιά τά όποια έχουν καθορισθεΐ κοινές προδιαγραφές 
έμπορίας πού αφορά τή συμφωνία τους μέ τίς έν λόγω 
προδιαγρ φές.

'·■ . ·; .■ ή: V ■
Ό  έλεγχος αύτός μπορεί νά διεξαχθεΐ σέ δλα τά στάδια 
έμ πορίας καθώς καί κατά τή διάρκεια τής μεταφοράς.

. ·. 5
2. Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τά κατάλληλα 
μέτρα γιά τήν έπιβολή κυρώσεων κατά τών παραβάσεων 
τών διατάξεων πού προβλέπονται στό άρθρο 2.
■1 ΐ  ; , ■ ξ . ί,ν
3. Τά Κράτη μέλη κοινοποιούν στά άλλα Κράτη μέλη 
καί στήν ’Επιτροπή, τό άργότερο ένα μήνα άπό τήν 
έναρξη ιής Ισχύος κάθε προδιαγραφής- έμπορίας, τό 
όνομα καί τή διεύθυνση τών όργανισμών πού είναι έπι- 
φορτισμενοι μέ τόν έλεγχο γιά τό προϊόν ή τήν όμάδα
προϊόντων γιά τήν όποια έχει θεσπισθεΐ ή προδιαγραφή.

■
4. Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τής παραγράφου I 
θεσπίζον :αι, έφ’ όσον ύπάρχει άνάγκη, σύμφωνα μέ τή
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διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 33, λαμβάνοντας 
ύπόψη Ιδίως τήν άνάγκη έξασφαλίσεως τού συντονισμού 
τών δραστηριοτήτων τών όργανισμών έλέγχου καθώς 
καί τής όμοιόμορφης έρμηνείας καί Εφαρμογής τών 
κοινών προδιαγραφών έμπορίας. , ,

ΤΙΤΛΟΣ II

Οργανώσεις παραγωγών

>5

1. Κατά τήν έννοια τού παρόντος κανονισμού, ύκ 
«όργάνωση παραγωγών» νοείται κάθε άναγνωρισμένι 
όργάνωση ή ένωση τέτοιων όργανώσεων, ή όποία συ 
νεστήθη μέ πρωτοβουλία τών παραγωγών μέ σκοπό τί 
λήψη τών κατάλληλων μέτρων γιά τήν έξασφάλιση της 
όρθολογικής άσκήσεως τής αλιευτικής δραστηριότητας 
καί τή βελτίωση τών όρων πωλήσεως τής παραγωγής 
τους.

Τά μέτρα αύτά, πού άποσκοποΰν Ιδίως στήν προώθηση 
τής έφαρμογής αλιευτικών προγραμμάτων, στή συ
γκέντρωση ιής προσφοράς καί στή ρύθμιση τών τιμών, 
πρέίιέι νά περιλαμβάνουν γιά τά μέλη τήν ύποχρέωση:

— νά διαθέτουν, μέσω τής ,όργανώσεως, τό σύνολο τής 
παραγωγής τού ή τών προϊόντων γιά τό όποιο ή γιά 
τά όποια έχουν προσχωρήσει στήν όργάνωση' ή 
όργάνωση μπορεί να άποφασίζει ότι ή προαναφερ- 
θείσα ύποχρέωση δέν Ισχύει, έφ’ όσον ή διάθεση 
πραγματοποιείται σύμφωνα μέ κοινούς κανόνες πού 
έχουν προηγουμένως θεσπισθεΐ,

— νά έφαρμόζουν στήν παραγωγή καί στήν έμπορία 
τούς κανόνες πού θεσπίσθηκαν άπό ήν όργάνωση 
παραγωγών, μέ σκοπό Ιδίως τή βελτίωση τής 
ποιότητας τών προϊόντων καί τήν,προσαρικΎή τού 
όγκου τής προσφοράς στίς άπκιτήσεις , ής άγοράς.

2. Οί όργανώσεις παραγωγών δέν πρέπει νά κατέχουν 
δεσπόζουσα θέση στήν κοινή άγορά, έκτός άν α τ ό  είναι 
άναγκαΐο γιά τήν έπίτευξη τών στόχων πού π,ροβλέ- 
πονται στό άρθρο 39 τής συνθήκης.

3. Τό Συμβούλιο, μέ πρόταση τής Επιτροπής, θεσπίζει 
μέ ειδική πλειοψηφία τούς γενικούς όρους καί κανόνες 
έφαρμογής τού παρόντος άρθρου.

Άρ&ρο 6

1. Τά Κράτη μέλη μπορούν νά χορηγούν στίς όονανώ- 
σεις παραγωγών πού θά συσταθοΰν μετά τήν έναρξη 
ισχύος τού παρόντος κανονισμού ένισχύσεις γιά νά 
ένθαρρύνουν τή σύστασή τους καί νά διευκολύνουν τή 
λειτουργία τους.

2. α) Οί ένισχύσεις αύτές χορηγούνται κατά τή διάρκεια 
τριών έτών άπό τήν ήμερομηνία άναγνωρίσεως. Τό 
ποσό τους δέν μπορεί νά ύπερβαίνει κατά τό 
πρώτο, τό δεύτερο καί τό τρίτο έτος άντιστοίχως, 
τό 3 °/ο, 2 »/ο καί 1 °/ο τής άξίας τής παραγωγής πού 
έμπορεύονται καί ή όποία καλύπτεται άπό τή 
δραστηριότητα τής όργανώσεως παραγωγών. ΟΙ 
ένισχύσεις αύτές δέν μπορούν πάντως νά ύπερβοΰν 
κατά τό πρώτο έτος τό 60 ο/ο, κατά τό δεύτερο έτος 
τό 40°/ο, καί κατά τό τρίτο έτος τό 20°/ο τών 
έξόδων διαχειρίσεως τής όργανώσεως παραγωγών.

Ή καταβολή τού ποσού τών ένισχύσεων αύτών 
πραγματοποιείται κατά τήν περίοδο τών πρώιω,’ 
πέντε έτών άπό τήν ήμερομηνία άναγνωρίσεως τής 
όργανώσεω .

6) Κατά παρέκκλιση τής παραγράφου 2 σημεϊο α. οι 
ενισχύσεις αύτές μπορούν νά χοργούνται τό 
•πένϊε πρώτα έτυ μετά τήν ήμερομηνία άνο /νωρ 
σεώς τους στίς όργανώσεις παραγωγών πού έχουν 
συσταθει κατά τήν περίοδο τών πρώτων πέντ.. 
έτών άπό τήν ήμερομηνία ένάρξεως ισχύος το > 
παρόντος κανονισμού, ύπό τόν'δρο ότι ή σύσταση 
ιών!όργανό,σεων αύτών όδηγεϊ σέ βελτίωση τών 
διαρθρώσεων παραγωγής καί έμπορίας σέ σι 
γκριση μέ τήν ύπάρχουσα κατάσταση.

Τό ποσό τών ένισχύσεων αύτών στά πλαίσια τού 
πρώτου, τού δεύτερου, τού τρίτου, τού τέταρτου καί τοϋ 
πέμπτου έτους είναι άντίστοιχα ίσο κατ’ ανώτατο όριο 
πρός τό 5 °/ο, 4 °/ο, 3 %, 2 °/ο καί 1 °/ο τής άξίας τής 
παραγωγής πού τίθεΤαι στό έμπόριο καί'ή όποία καλύ 
πτεται άπό τή δραστηριότητα τής όργανώσεως παρα
γωγών.

Οί ένισχύσεις αύτές δέν πρέπει ώστόσο νά ΰπφβαίνόυν, 
κατά τό πρώτο έ >ς τό 80°/ο, κατά τό δεύτερο έτος .τό 
70 ο/ο, κατά τό τρίτο έτος τό 60 °/ο, κατά τό τέταρτο έτος 
τό 40 °/ο καί κάτι τό πέμπτο έτος τό 20°/ο τών έξόδων 
διαχειρίσεως τής'όργανώσεως παραγωγών.

Ή  καταβολή τού τοσού τών ένισχύσεων αύτών πραγμα
τοποιείται κατά τήν περίοδο τών έπτά πρώτων έτών άπό 
τήν ήμερομηνία ά αγν ορίσέως.

3'. Ή  άξία τών προϊόντων πού τίθενται σέ έμπορία 
ύπολι γίζεται κατ άποκοπή, γιά κάθε έτος, βάσει:

— τής μέσης παι ¡αγωγής, ή όποία τέθηκε σέ έμπορία 
άπό τούς παραγωγούς-μέλη κατά τά τρία ημερολο
γιακά ?, :η πρίν άπό τήν προσχώρησή τους,

— τών μέσων τριών στήν παραγωγή οί όποιες έπι- 
τεύχθηκαν άπό τούς παραγωγούς αύτούς κατά τήν 
Ιδια περίοδο.

4. Κατά τή διάοκεια πέντε έτών άπό τή δημιουργία 
τών ταμείων παρεμβάσεως πού άναφέρονται στό άρθρο 
9, τά Κράτη μέλη ήύνανται νά Υοοηγοΰν στίς όργανώ- 
σεις παραγωγών, άμεσα ή μέσω πιστωτικών Ιδρυμάτων, 
ένισΎύσεΐΰ ύπό μορφή δανείων ύπό ειδικούς όρους μέ 
σκοπό νά καλύψουν ένα μέρος τών προβλεπομένων 
έξόδων σχετικά μέ τίς άναφερόμενες στό άρθρο 9 παρεμ
βάσεις στήν άγορά.



Άριθ . I. 379/6 'Επίσημη ’Εφημερίδα τώ ν  Ευρωπαϊκών Κ οινοτή των 31. 12. 81

5. 01 ένισχύσεις πού προβλέπονται στήν παράγραφο 2 
γνωστοποιούνται στην ’Επιτροπή μέ έκθεση, πού διαβιβά
ζεται σ’ αύτή άπό τά Κράτη μέλη στό τέλος κάθε οικο
νομικής χρήσεως.

ΟΙ ένισχύσεις πού προβλέπονται στήν παράγραφο 4 άνα- 
κοινώνονται, μετά τή χορήγησή τους, στήν 'Επιτροπή.

6. Τό Συμβούλιο, μέ πρόταση τής Επιτροπής, θεσπίζει 
μέ ειδική πλειοψηφία τούς γενικούς όρους καί κανόνες 
έφαρμογής τού παρόντος άρθρου.

1. Σέ περίπτωση πδίφ μιά^όργάνωση παραγωγών θεω 
ρεΐται ώς άντιπρνσωπευτικύ τύε παραγωγής καί τής 
έμπορίας σέ ένα τρ ήμα τών παραλίων ή σέ έναν ή περισ
σότερους τόπους έκφορτώσεως πού βρίσκονται στό 
τμήμα αύτό τών παραλίων, τό ένδιαφερόμενο Κι άτοε 
μέλος μπορ: ί νά έπιβάλει ώς ύποχρεωτικούς στά μή ιιέλη

9έτϊ "τής όργανώσεως αυτής πού θέτουν σέ έμπορία, στό 
τμήμα αύτό τών παραλίων ή σέ έναν ή περισσότερους 
τόπους έκφορτώσεως, ένα ή περισσότερα άπό τά 
προϊόντα πού άναφέρονται στό άρθρο 1 παράγραφος 2:

α) τούς κανόνες έ ιποοίαε πού άναφέρονται στό άρθρο 5 
παράγραφος 1 δεύτερο έδάφιο δεύτερη περίπτωση ·

6) τούς κανόνες πού έχει θεσπίσει ή όργάνωση σχετικά 
μέ τήν τιμή άποσύρσεως άπό τήν άγορά γ.ά τά 
προϊόντα πού περιλαμβάνονται στό παράρτημα I 
σημεία Α καί Δ, έφ’ όσον ή τιμή άτιοσύρσεως είναι 
ίση μέ τήν τιμή πού έχει καθορισθεΐ κατ’ έφαρμογή 
τού άρθρου 12.

'Ωστόσο, οί κανόνες πού θεσπίζει ή όργάνωση, όσον 
άφορά τήν τιμή άποσύρσεως, γιά τά φρέσκα ή δι άπλής 
ψύξεως διατηρημένα προϊόντα πού άναφέρονται στό 
άρθρο 1 παράγραφος 2 σημεία α καί γ, έκτός εκείνων 
πού Αναφέρονται στό παράρτημα I σημεία Α καί Δ, μπο
ρούν νά έπεκταθούν στά μή μέλη τής όργανώσεως πού 
είναι έγκαιεστημένα στίς ζώνες πού άναφέρονται στό 
πρώ ιΟ έδάφιο.

Μπορεί νά άποφασισθεΐ υτι οί παραπάνω κανόνες δέν 
έφαρμόζονται σέ όρισμένες κατηγορίες πωλήσεων.

6) νά άκυρώσει τήν έπέκταση τών κανόνων πού άποφά- 
σισε τό Κράτος μέλος, ίδίως έφ’ όσον διαπιστώσει, 
δυνάμει τού άρθρου 2 τού κανονισμού άριθ. 26, δτι 
τό άρθρο 85 παράγραφος 1 τής συνθήκης έφαρμό- 
ζεται στή συμφωνία, άπόφαση ή πρακτική μέ τήν 
όποια θεσπίσθηκαν ή έκτελέσθηκαν οί κανόνες 
αύτοί. Στήν περίπτωση αύτή, ή άπόφαση τής ’Επι
τροπής σχετικά μ’ αύτή τή συμφωνία, άπόφαση ή 
πρακτική Ισχύει άπό τήν ήμερομηνία τής διαπιστώ- 
σεως.

4. Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν δλα τά κατάλληλα 
μέτρα:

— γιά τόν έλεγχο τής τηρήσεως τών παραπάνω κανό- 
νων,

— γιά τήν έπιβολή κυρώσεων σέ περιπτώσεις παραβά
σεων τών κανόνωι αύτών.

Κοινοποιούν αμέσως τά μέτρα αύτά στήν ’Επιτροπή.

5. Κατά τήν έφαρι ογή τής παραγράφου 1, τό ένδιαφε- 
ρόμενο Κράτος μέλος μπορεί νά άποφασίζει δτι τά μ ή 
μέλη όφείλουν στήν όργάνωση τό σύνολο ή μέρος τών 
εισφορών πού καταβάλλονται άπό τούς παραγωγούς- 
μέλη, έφ’ όσον οί εισφορές αύτές προορίζονται νά καλύ
ψου ν τά διοικητικέ, έξοδα πού προκύπτουν άπό τήν 
έφαρμογή τοϋ καθεστώτος πού προβλέπεται στ ήν παρά
γραφο 1.

6. Ό ταν έφαρμόζεται ή παράγραφος 1, τά Κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν, κατά περίπτωση, μέσω τών όργανώσεων 
παραγωγών, τήν άπ ίσυρση τών προϊόντων πού δέν συμ
βιβάζονται μέ τούς κανόνες έμπορίας ή πού δέν μπό
ρεσαν νά πωληθοΰν σέ έπίπεδο τιμής τουλάχιστον ίσο 
μέ τό έπίπεδο τής τιμής άποσύρσεως.

7. Τό Συμβούλιο θεσπίζει, μέ είδική πλειοψηφία, μετά 
άπό πρόταση τής' Επιτροπής, τούς γενικούς κανόνες 
έφαρμογής τού παρόντος άρθρου.

8. Ό  κατάλογος τών ζωνών πού άναφέρονται στήν 
παράγραφο 1 καθώς καί οί λοιπές λεπτομέρειες έφαρ
μογής τού άρθρου αύτοΰ θεσπίζονται- σύμφωνα μέ τή 
διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 33.

__ 2. Ή  παράγραφος 1 μπορεί νά έφαρμοσθεΐ άπό τά 
Κράτη μέλη μόνο γιά τά τμήματα τών παραλίων στά 
όποια οί δροι παραγωγής καί έμπορίας είναι όμοιογε- 
νεϊς.

I
3. Τά Κράτη μέλη κοινοποιούν στήν ’Επιτροπή τούς 
κανόνες πού προτίθενται νά καταστήσουν ύποχρεωτι- 
κούς δυνάμει τής παραγράφου 1.

Ή  ’Επιτροπή μπορεί, σέ προθεσμία δύο μηνών άπό τήν 
κοινοποίησή τους:

α) νά άποφασίσει δτι οί κανόνες πού τής κοινοποιή
θηκαν δέν μπορούν νά καταστούν ύποχρεωτικοί- ή

“Λρ&ρο 8

1. Κατά τήν έφαρμογή τού άρθρου 7 παράγραφος 1, 
τό Κράτος μέλος μπορεί νά χορηγήσει άποζτιιίίωση στά 
μή μέλη μι&ς όργανώσεως πού έχουν έγκατασταθεΐ στήν 
Κοινότητα γιά τίς ποσότητες τών προϊόντων:

— πού δέν μπορούν νά διατεθούν στό έμπόριο δυνάμει 
τού άρθρου 7 παράγραφος 1 σημείο α, ή

— πού έχουν άποσυρθεΐ άπό τήν άγορά δυνάμει τού 
άρθρου '1 παράγραφος 1 σημείο 6.
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Ή Αποζημίωση αύτή χορηγείται χωρίς διάκριση έθνι- 
κάτητος καί τόπου έγκαταστάσεως των δικαιούχων καί 
δέν μπορεί νά ύπερβεΐ τό 60 °/ο τού ποσού πού προκύπτει 
άπό τήν έφαρμογή τής τιμής άποσύρσεως πού έχει καθο
ριστεί δυνάμει τού άρθρου 12 στίς ποσότητες πού έχουν 
άποσυρθεΐ.

2. Τά έξοδα πού προκύπτουν άπό τή χορήγηση τής 
άποζημιώσεως πού προβλέπεται στήν παράγραφο 1 βαρύ
νουν τό ένδιαφερόμενο Κράτος μέλος.

ΤΙΤΛΟΣ III 

Καθεστώς τιμών

"ΑρΑρο 9

1. Γιά τά προϊόντα πού άναφέρονται στό ϊρθρε 1, οί 
όργανώσεις παραγωγών μπορούν νά ■ καθορίζουν τιμή 
άποσύρσεως κάτω τής όποιας δέν πωλούν τά προϊόντα 
πού φέρνουν τά μέλη τους.

Στήν περίπτωση αύτή, γιά τίς ποσότητες τού άποσύ- 
ροντανάπό τήν άγορά:

— προκειμενου γιά τά τρροϊόντα πού άπαριθμοΰνται στό 
παράρτημα 1 σημεία1 Α καί Δ, καί τά όποια άνταπο- 
κρίνονται στούς κανόνες πού θεσπίζονται σύμφωνα 
μέ τό άρθρο 2, οί οργανώσεις παραγωγόν χορηγούν 
Αποζημίωση στούς παραγωγούς-μέλη,

— προκειμενου γιά τά άλλα προϊόντα πού ϊ ναφέρονται 
στό άρθρο 1, καί τά όποια δέν άπαριθμούνται στό 
παράρτημα 1 σημεία Α καί Δ, οί όργανώσεις παρα
γωγών μπορούν νά χορηγήσουν Αποζημίωση στούς 
παραγωγούς-μέλη.

Ανώτατο έπΐπεδο τής τιμής άποσύρσεως είναι δυνατόν 
νά καθορίζεται γιά κάθε προϊόν πού αναφέρεται στό 
άρθρ; 1, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής παραγράφου 5.

2. Ό  προορισμός τών κατ’ αύτόν τόν τρόπο άποσυρο- 
μένω·- πρ< ,'όντων πρέπει νά καθορίζεται άπό τήν 
όργάνωση παραγωγών κατά τρόπο ώστε νά μήν παρε
μποδίζεται ή κανονική διάθεση τής έν λόγω παραγωγής.

3. Γιά τή χρηματοδότηση αυτών τών μέτρων άποσύρ
σεως, οί όργανώσεις παραγωγών δημιουργούν ταμεία 
παρεμβάσεως, τά όποια χρηματοδοτούνται μέ συνει
σφορές, οί όποιες ύπολογίζονται βάσει τών ποσοτήτων

ί;ού διατέθηκαν πρός πώληση, ή προσφεύγουν σέ μέθοδο 
ξισώσεως.

■

4. Οί όργανώσεις παραγωγών κοινοποιούν τά άκό- 
λουθα στοιχεία στίς έθνικές άρχές, οί όποίες τά άνακοινώ- 
νουν στήν 'Επιτροπή:

— τόν κατάλογο τών προϊόντων γιά τά όποια προτί- 
θενται νά έφαρμόσουν τό σύστημα πού άναφέρεται 
στήν παράγραφο 1,

— τήν περίοδο κατά τή διάρκεια τής όποίας έφαρμό- 
ζονται οί τιμές άποσύρσεως,

— τά έπίπεδα τών προβλεπομένων καί έφαρμοζομένων 
τιμών άποσύρσεως.

5. ΟΙ λεπτομέρειες έφαρμογής τού παρόντος άρθρου 
θεσπίζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται 
στό άρθρο 33.

"Αρΰ-ρο 10
>

1. Γιά καθένα άπό τά προϊόντα πού άπαριθμούνται 
στό παράρτημα ί σημεία Α καί Δ, καθορίζεται τιμή προ
σανατολισμού πρίν άπό τήν έναρξη τής αλιευτικής 
περιόδου.

ΟΙ τιμές αύτές Ισχύουν γιά ολόκληρη τήν Κοινότητα καί 
καθορίζοντα γιά κάθε Αλιευτική περίοδο ή για καθεμία 
άπό τίς περιόδους ο τίς όποιες ύποδιαιρεϊται ή αλιευτική 
περίοδος.

2. Ή τιμή προσανατολισμού καθορίζεται:

— μέ βάση τόν μέσ - δρυ τών τριών πού διαπιστώθηκαν 
στίς Αντιπροσωπευτικές Αγορές χονδρικής πωλήσεως 
ή στά Αντιπροσωπευτικά λιμάνια κατά τή διάρκεια 
τών τριών τελευταίων Αλιευτικών περιόδων, πρίν άπό 
τήν αλιευτική περίοδο γιά τήν όποία καθορίζεται ή 
τιμή αύτή, γιά σημαντικό τμήμα τής κοινοτικής 
παραγωγής καί ιά προϊόν μέ έντελώς καθορισμένα 
έμπορικά χαρακτηριστικά,

— > αμβάναντας ύπ όψη τίς προοπτικές έξελίξεώς τής 
παραγωγής καί τής ζητήσεως.

Κατά τόν καθορισμέ αύτόν λαμβάνεται έπίσης ύπόφη ή 
Ανάγκη·

— νά έξασφαλισθε ή σταθεροποίηση τών τιμών στίς 
Αγορές καί νά Αποφευχθεί ή δημιουργία πλεονα
σμάτων στήν Κο νότη γο,

— νά ύποστηριχθεΐ τό εισόδημα τών παραγωγών,

— νά ληφθοϋν ύτ.όψη τά συμφέροντα τών κατα
ναλωτών.

3. Τό Συμβούλιο καθορίζει μέ ειδική πλειοψηφία, 
μετά άπό πρόταση τής ’Επιτροπής τό ύψος τών τιμών 
προσανατολισμού πού προβλέπονται στήν παράγραφο 1.

Άο&ρο 11

1. Σέ δλη τή διάρ κεια έφαρμογής τής τιμής προσανα
τολισμού, τά Κράτη μέλη Ανακοινώνουν στήν Επιτροπή 
τίς τιμές πού διαπιστώνονται στίς Αντιπροσωπευτικές 
Αγορές χονδρικού εμπορίου ή στά Αντιπροσωπευτικά 
λιμάνια γιά τά προϊόντα πού έχουν τά χαρακτηριστικά 
πού έλήφθησαν ύπόψη γιά τόν καθορισμό τής τιμής προ
σανατολισμού.

ί
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2. Θεωρούνται ώς Αντιπροσωπευτικές κατά τήν έννοια 
τής παραγράφου 1 οί Αγορές καί οί λιμένες τών Κρατών 
μελών δπου, γιά Ενα καθορισμένο προϊόν, τίθεται σέ 
έμπορία Ενα σημαντικό μέρος τής κοινοτικής παρατ 
γωγής.

3. Τά Κράτη μέλη κοινοποιούν στήν ’Επιτροπή κάθε 
τρίμηνο τίς τιμές χονδρικής πωλήσεως τού προηγού
μενου τριμήνου γιά τά προϊόντα πού προβλέπονται στό 
παράρτημα IV σημείο Β, τά κατεψυγμένα στό σκάφος 
καί τά κατεψυγμένα στή ξηρά.

4. ΟΙ λεπτομέρειες Εφαρμογής τού παρόντος άρθρου 
καί ό κατάλογος τών Αντιπροσωπευτικών Αγορών καί 
λιμένων πού άναφέρονται στήν παράγραφο 2 θεσπί
ζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία, πού προβλέπεται στό 
άρθρο 33.

"Αρ&ρο 12

1. Γιά καθένα άπό τά προϊόντα πού άπαρ: θμούνται 
στό παράρτημα I ύπό Λ καί Δ  καθορίζεται μιά κοινο
τική τιμή άποσύρσεως σέ συνάρτηση μέ τή φρεσκάδα, τό 
μέγεθος ή τό βάρος καί τήν παρουσίαση τού προϊόντος, 
καλούμενη στό έξής «κατηγορία προϊόντος», Εφαρμό
ζοντας ιό  συντελεστή προσαρμογής τής ατηγορίας τού 
έν λόγοι προϊόντος, σέ Ενα ποσό ίσο τουλάχιστον πρός 
τό 70 °/ο καί πού δέν υπερβαίνει τό 90 % τής τιμής προ
σανατολισμού. Οί συντελεστές αύτοί ά τανακλούν τή 
σχέση τιμής μεταξύ μιάς συγκεκριμένης κατηγορίας 
προϊόντος καί αύτής πού όλήφθη ύπόψη γιά τόν καθο
ρισμό τής τιμής προσανατολισμού. Ή  κοινοτική τιμή 
άποσύρσεως δέν πρέπει ωστόσο σέ καμΰ ι περίπτωση νά 
ύπερβαίνει τό 90 °/ο τής τιμής προσανατοί' ισμού.

2. Γιά νά έξασφαλισθεϊ ,στούς παραγωγούς τών πολύ 
Απομακρυσμένων άπό τά κύρια κέντρα καταναλώσεως 
τής Κοινότητες ζωνών έκφορτώσεως ή πρόσβαση στις 
άγορές μέ ικανοποιητικούς όρους, ή τιμή πού προβλέ- 
πεται στήν. παράγραφο 1 πολλαπλασιάζετσι, γιά τίς 
ζώνες αύτές, μέ συντελεστές προσαρμογής.

3. Οί λεπτομέρειες εφαρμογής τού παρόντος άρθρου, 
καί ιδίως ό καθορισμός τού ποσοστού της τιμής προσα
νατολισμού πόύ χρησιμεύει ώς στοιχείο γιά τόν ύπολο- 
γισμό τής τιμής άποσύρσεως, καί ό καθορισμός τών 
ζωνών έκφορτώσεως πού προβλέπονται στήν παράγραφο 
2 θεσπίζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέ- 
πεται στό άρθρο 33ί

ι

Άρϋ-ρο 13

1. Τά Κράτη μέλη χορηγούν χρηματική Αντιστάθμιση 
στίς δργανώσεις παραγωγών οί οποίες πραγματοποιούν, 
στά πλαίσια τού άρθρου 9, παρεμβάσεις γιά τά προϊόντα 
πού άναφέρονται στό παράρτημα I σημεία Α καί Δ, ύπό 
τόν όρο ότι:

α) ή τιμή άποσύρσεως πού Εφαρμόζεται άπό τίς όργανώ- 
σεις αύτές είναι ή κοινοτική τιμή άποσύρσεως πού

καθορίζεται σύμφωνα μέ τό άρθρο 12, μέ Αποδεκτό 
ώστόσο περιθώριο Ανοχής 10 ο/ο κάτω Εως 5 °/ο πάνω 
άπό τήν τιμή αύτή, γιά νά λαμβάνονται ύπόψη Ιδίως 
οί Εποχιακές διακυμάνσεις τών τιμών τής Αγοράς"

6) τά άποσυρόμενα προϊόντα είναι σύμφωνα μέ τίς προ
διαγραφές πού Εχουν θεσπισθεϊ σύμφωνα μέ τό 
άρθρο 2-

γ) ή Αποζημίωση πού χορηγείται στούς παραγωγούς 
μέλη γιά τίς ποσότητες προϊόντων πού άποσύρθηκαν 
άπό τήν άγορά:

— δέν ύπερβυίνει τό ποσό πού προκύπτει άπό τήν 
Εφαρμογή στίς ποσότητες αύτών τών τιμών άπο
σύρσεως πού Ορίζονται σύμφωνα μέ τό άρθρο 12, 
καί

— είναι τουλάχιστον ίσο γιά τά διάφορα τμήματα 
άποσυρομένων ποσοτήτων πρός τό ποσοστό τής 
τιμής άποσύρσεως τής παραγράφου 3 αυξημένο 
κατά 2,5-

δ) γιά κάθε συγι κρφ,ένη κατηγορία προϊόντος Εφαρμό
ζεται τιμή άί τσύρσεως τουλάχιστον ίση πρός τήν 
τιμή πού άναφέρεται στό άρθρο 12. Ώστόσο, μιά 
όρ'γάνωση παραγωγών πού, στά πλαίσια τών μέτρων 
πού Αναφέρονται στό άρθρο· 5 παράγραφος 1, προ
βαίνει σέ Απαγόρευση διαθέσεως όρισμένων κατηγο
ριών προϊόντων δέν ύποχρεούται νά Εφαρμόζει τήν 
κοινοτική τιμή άποσύρσεως πού άφορά αύτές τίς ) 
κατηγορίες προϊόντων.

2. Ή  χρηματυ ή Αντιστάθμιση χορηγείται μόνο όταν 
τά προϊόντα πο άποσύρονται άπό τήν άγορά διατί
θενται γιά σκοπούς διαφόρους τής Ανθρώπινης καταναλώ- 
σεως, ή ύπό τέτοιους όρους ώστε νά μήν παρεμποδίζουν 
τήν κανονική διάθεση τών προϊόντων πού Αναφέρονται 
στό άρθρο 12.

Ώστόσο, ή Αντιστάθμιση δέν χορηγείται άν τά προϊόντα 
πού άποούρθηιάιν στή διάρκεια μιάς ήμέρας δέν καλύ
πτουν μιά Ελάχιστη ποσότητα ή μία Ελάχιστη άξια, πού 
θά καθορισθεΐ.

3. Τό ποσό τής χρηματικής άντισταθμίσεως είναι ίσο. 
■πρός:

— 85 ο/ο τής τιμής άποσύρσεως γιά τίς ποσότητες πού 
άποσύρθηκαν άπό τήν άγορά άπό μιά όργάνωση
παραγωγών καί πού δέν ύπερβαίνουν τό 5 °/ο,

■ : ... ή ς / 'ά ί  . 1
— 70 °/6 τής τιμής άποσύρσεως γιά τίς ποσότητες πού 

άποσύρθηκαν άπό τήν άγορά άπό μιά όργάνωση 
παραγωγών καί πού είναι Ανώτερες τού 5 °/ο καί δέν 
ύπερβαίνουν τό 10 °/ο,

< — 55 °/ο τής τιμής άποσύρσετος γιά τίς ποσότητες πού 
άποσύρθηκαν άπό τήν άγορά άπό μιά όργάνωση 
παραγωγών καί πού είναι Ανώτερες τού 10 °/ο καί δέν 
ύπερβαίνουν τό 15 °/ο,

— 40 ο/ο τής τιμής άποσύρσεως γιά τίς ποσότητες πού 
άποσύρθηκαν άπό τήν άγορά άπό μιά όργάνωση 
παραγωγών καί πού είναι Ανώτερες τού 15 °/ο καί δέν 
ύπερβαίνουν τό 20 °/ο,

ι
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— 0 % τής τιμής άποσύρσεως γιά τίς ποσότητες πού 
άποσύρθηκαν άπό τήν άγορά άπό μιά όργάνωση 
παραγωγών καί ύπερβαίνουν τό 20 °/ο

τών έτησίων ποσοτήτων τοΟ συγκεκριμένου προϊόντος 
πού τέθηκαν στό έμπόριο σύμφωνα μέ τό άρθρο 5 παρά
γραφος 1. ΟΙ άποσυρόμενες άπό τήν άγορά ποσότητες 
λαμβάνονται υπόψη γιά τή χρηματική άντιστάίίμιση 
κατά χρονολογική σειρά άποσύρσεως.

4. Ή  παραγωγή τών μελών μιάς όργανώσεως πού άπο- 
σύρθηκε άπό τήν άγορά άπό τήν 'ίδια ή άπό άλλη 
όργάνωση, κατ’ έφαρμογή τοΟ άρθρου 7, λαμβάνεται 
ύπόψη γιά τόν ύπολογισμό τοΟ ποσού τής χρηματικής 
άντισταθμίσεως πού πρέπει νά χορηγηθεί στήν 
όργάνωση στήν όποια άνήκουν οί έν λόγω παραγωγοί.

Οί ποσότητες οί όποιες τυγχάνουν τής πριμοδοτήσεως 
πού άναφέρεται στό άρθρο 14 λαμβάνονται ύπόψη 
περίπου κατά 80°/> τής ποσότητας γιά τόν ύπολογισμό 
τής χρηματικής άντισταθμίσεως. Ο

5. Τό ποσό τής χρηματικής άντισταθμίσεως μειώνεται 
κατά τήν κατ’ άποκοπή καθοριζόμενη άξια τού 
προϊόντος πού προορίζεται γιά σκοπούς άλλους άπό τήν 
ανθρώπινη κατανάλωση, ή κατά τά καθαρά έσοδα πού 
πραγματοποιήθηκαν κατά τή διάθεση τών προϊόντων 
γιά άνθρώπινη κατανάλωση πού προβλέπεται στήν παρά
γραφο 2. Ή έν λόγω άξια καθορίζεται στήν άρχή τής 
άλιευτικής περιόδου. Τό ύψος της, παρ’ δλα αύτά, τροπο
ποιείται άν διαπιστωθούν στις άγορές τής Κοινύτητος 
διακυ ,άνσεις τών τιμών σημαντικές καί διαρεείας.

6. Τό Συμβούλιο, μετά από πρόταση τής Επιτροπής, 
έκδίδει μέ ειδική πλειοψηφία τούς γενικούς κανόνες 
έφαρμογής τού παρόντος άρθρου.

7. Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τού παρόντος άρθρου 
έκδίδονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται
στό άρθρο 33.

!Αρνρο 14

1. 'Ορισμένα προϊόντα πού_ άναφέρονται στό 
παράρτημα 1 σημεία Α καί Δ καί άποσύοθτικαν άπό τήν 
άγορά στήν τιμή άποσύρσεω; πού προβλέπεται στό 
άρθρο 12 άπολαύουν πριιιοδοτύσεως έφ’ όσον:

— τά προσκόμισε Ενας παραγωγός μέλος,

άνταποκρίνονται σέ όρισμένες άπαιτήσεις 
άποψη ποιότητας, μεγέθους καί παρουσιάσεως

άπό

— ύφίστανται μία ή περισσότερες άπό τίς μεταποιήσεις 
πού προβλέπονται στήν παράγραφο 5,

— άποθηκεύονται κατά τή διάρκεια περιόδου πού θά 
καθορισθεΐ.

έν λόγω προϊόντος πού διατέθηκε στό έμπόριο σύμφωνα 0 
μέ τό άρθρο 5 παράγραφος 1.

Τό ποσό τής πριμοδοτήσεως δέν μπορεί νά ύπερβεΐ τό 
ποσό τών τεχνικών έξόδων μεταποιήσεως ή άποθεματο- 
ποιήσεως ούτε νά ύπερβεΐ τό 50 °/ο τής κοινοτικής τιμής 
άποσύρσεως τού νωπού προϊόντος.

3. Γιά τίς σαρδέλλες καί τίς άντζούγες πού άλιεύονται 
στις μεσογειακές ζώνες καί προορίζονται γιά τή μετα
ποιητική βιομηχανία χορηγείται ύπό δρους πού θά 
καθορισθούν ειδική πριμοδότηση κατά τή διάρκεια 
περιόδου τεσσάρων έτών άπό τής ήμερομηνίας ένάρξεως 
ισχύος τού Εκτελεστικού κανονισμού πού προβλέπεται 
στήν παράγραφο 6. Οί ποσότητες πού άπολαύουν αυτής 
τής ειδικής πριμοδοτήσεως δέν λαμβάνονται ύπόνη γιά 
τόν ύπολογισμό τής χρηματικής άντισταθμίσεως πού 
προβλέπεται στό άρθρο 13 παράγραφος Τ

4. Κατά τήν περί >οο έφαρμογής τών διατάξεων τής 
παραγράφου 3, οί Ενισχύσεις πού προβλέπονται στό 
άρθρο 16 δέν μπορούν νά χορηγηθούν γιά τά προϊόντα 
πού άναφέρονται στήν παράγραφο αύτή.

5. Οί μεταποιήσεις πού άναφέρονται στό παρόν άρθρο 
είναι:

α) — ή κατάψυξη,

— ή έ/λυση,

— ή ξήρανση,

— ή παρασκευή κονσερβών σαρδελλών καί άντζου- 
γών τής κλάσεως 16.04 τού Κοινού Δασμολογίου, 
κατ’ Εφαρμογή τής παραγράφου 3 ·

6) τό φιλετάρισμα καί ό τεμαχισμός έφ’ όσον συνοδεύ
ονται άπό μία άπό τίς μεταποιήσεις πού άναφέρονται
ύπό α.

6. Τό Συμβούλιο,, μετά άπό πρόταση τής Επιτροπής,
Εκδίδει, μέ ειδική πλειοψηφία, τούς γενικούς κανόνες 
έφαρμογής τού παρόντος άρθρου, καί ιδίως τό σύστημα 
ειδικής πριμοδοτήσεως πού προβλέπεται στήν παρά
γραφο 3, καθώς καί τόν κατάλογο τών προϊόντων πού,
Εκτός άπό τίς σαρδέλλες καί τίς άντζούγες Μεσογείου, 
άπολαύουν πριμοδοτήσεως.

7. ΟΙ λεπτομέρειες έφαρμογής τού παρόντος άρθρου 
θεσπίζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται 
στό άρθρο 33.

Άρ&ρο 15

1. Γιά κάθε προϊόν ή κάθε όμάδα προϊόντων πού άπα- 
ριθμεΐται στό παράρτημα Η, καθορίζεται κάθε έτος μία 
τιμή προσανατολισμού, ή όποια Ισχύει γιά τήν Κοι
νότητα γιά δλη τή διάρκεια τού έτους καί προσδιορί
ζεται σύμφωνα μέ τό άρθρο 10 παράγραφος 2.

2. Ή πριμοδότηση χορηγείται μόνο γιά τίς ποσότητες 
πού δέν ύπερβαίνουν τό 15 °/ο τής έτησίας ποσότητος τού

2. Τά Κράτη μέλη άνακοινώνουν στήν Επιτροπή τίς 
τιμές πού διαπιστώθηκαν στίς άντιπροσωπευτικές

ί
ί
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άγορές χονδρικής πωλήσεως ή στούς Αντιπροσωπευτι
κούς λιμένες γιά τά προϊόντα ή γιά τίς όμάδες προϊόντων 
πού έχουν τά χαρακτηριστικά, τά όποϊα λαμβάνονται 
ύπόψη γιά τόν καθορισμό τής τιμής προσανατολισμού 
πού προβλέπεται στην παράγραφο^.

3. Θεωρούνται ώς Αντιπροσωπευτικές κατά τήν έννοια 
τής παραγράφου 2, οί άγορές καί οί λιμένες τών Κρατών 
μελών όπου γιά ένα συγκεκριμένο προϊόν, τίθεται σέ 
έμπορία ένα σημαντικό μέρος τής κοινοτικής παρα- 
γωγής.

4. Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τού παρόντος άρθρου 
καί ό κατάλογος τών Αντιπροσωπευτικών Αγορών καί 
λιμένων πού Αναφέρονται στήν παράγραφο 3, καθορί
ζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό 
άρθρο 33.

5. Τό Συμβούλιο, προτάσει τής 'Επιτροπής, καθορίζει 
μέ ειδική πλειοψηφία τήν τιμή προσανατολισμού πού 
προβλέπεται στήν παράγραφο 1.

“Αρ&ρο 16

1. Ό ταν γιά τά προϊόντα κοινοτικής καταγωγής πού 
άπαριθμοΰνται στό παράρτημα II καί γιά μία ή γιά ένα

'τών Αντιπροσωπευτικών Αγορών ή λιμένων πού άναφέ- 
ρυνται στό άρθρο 13 παράφραγος 2, οί τιμές παραμένουν 
σέ έπίπεδο κατώτερο τού 85 °/ο τής τιμής προσανατο
λισμού, πού προβλέπεται στό άρθρο 15 παράγραφος 1, 
κατά τή διάρκεια χρονικής περιόδου ένδεικτικής μιας 
έξελικτικής τάσεως διαταραχής τής Αγοράς, μπορούν νά 
χορηγηθούν στούς παραγωγούς ένισχύσεις γιά Ιδιωτική 
αποθεματοποίηση, έφ’ όσον τά προϊόντα άνταποκρί- 
νονται στίς Απαιτήσεις τών προδιαγραφών έμπορίας 
κατά τήν έπανεισαγωγή τους στό κύκλωμα έμπορίας.

2. Τό ποσό τής ένισχύσεως γιά τήν Ιδιωτική Αποθεμα
τοποίηση δέν δύναται νά ύπερβαίνει τό ποσό τών τε
χνικών έξόδων άποθεματοποιήσεως καί τών τόκων.

3. Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τού παρόντος άρθρου, 
ιδίως δέ τό ποσό καί ή διάρκεια ιών ένισχύσεων, οί 
όποιες χορηγούνται γιά ιδιωτική Αποθεματοποίηση 
καθώς καί οί όροι άποθεματοποιήσεως, καθορίζονται 
σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρ
θρο 33.

Άρ$ρο 17

1. Γιά τούς τόννους, πού άναφέρονται στό παράρτημα 
III, οί όποιοι προορίζονται γιά τή βιομηχανία κονσερβο- 
ποιίας, χορηγείται, άν είναι Αναγκαίο, μία έξισωτική 
Αποζημίωση στούς παραγωγούς τόννων τής Κοινότητος.

2. Τά Κράτη μέλη Ανακοινώνουν στήν ’Επιτροπή τίς 
μηνιαίες μέσες τιμές, οί όποιες διαπιστώνονται στίς Αντι
προσωπευτικές άγορές χονδρικής πωλήσεως ή στούς 
Αντιπροσωπευτικούς λιμένες γιά τά προϊόντα κοινοτικής 
καταγωγής, πού άναφέρονται στήν παράγραφο 1 καί 
προσδιορίζονται άπό τά έμπορικά χαρακτηριστικά τους.

3. Θεωρούνται ώς Αντιπροσωπευτικές κατά τήν έννοια 
τής παραγράφου 2, οί άγορές καί οί λιμένες τών Κρατών 
μελών όπου τίθεται σέ έμπορία ένα σημαντικό μέρος τής 
κοινοτικής παραγωγής τόννων.

4. Γιά τά άναφερόμενα στήν παράγραφο 1 προϊόντα 
καθορίζεται κοινοτική τιμή στήν παραγωγή βάσει τού 
μέσου όρου τών τιμών πού διαπιστώνονται κατά τή 
διάρκεια τών τριών τελευταίων Αλιευτικών περιόδων πού 
προηγούνται τού καθορισμού τής τιμής αύτής στίς αντι
προσωπευτικές άγορές χονδρικής πωλήσεως ή στούς 
Αντιπροσωπευτικούς λιμένες καί γιά ένα σημαντικό 
μέρος τής κοινοτικής παραγωγής, γιά προϊόν πού προ
σδιορίζεται άπό τά έμπορικά χαρακτηριστικά του.

5. Τό Συμβούλιο, προτάσει τής Επιτροπής, θεσπίζει μέ 
ειδική πλειοψηφία τούς γενικούς-κανόνες περί χορηγή- 
σεως τής άποζημιώσεως πού άναφέρεαι στήν παρά
γραφο 1 καί καθορίζει τήν κοινοτική τιμή στήν 
παραγωγή, πι > προβλέπεται στήν παράγραφο 4.

6 ΟΙ λεπτομέρειες έφαρμογής τού παρόντος άρθρου, 
ιδίως δέ ό καθορισμός τών συντελεστών προσαρμογής 
πού έφαρμόζονται στά διάφορα είδη, μεγέθη καί μορφές 
παρουσιάσεως τού τόννου, καθώς καί ό κατάλογος τών 
Αντιπροσωπευτικών Αγορών καί λιμένων, οί όποιοι άνα- 
φέρονται στην παράγραφο 3, θεσπίζονται σύμφωνα μέ
τήν προβλεπομένη στό άρθρο 33 διαδικασία.

«. ’

Άρ&ρο 18

1. Γιά τά προϊόντα τού παραρτήματος IV σημείο Α 
ύπό 2, χορηγείται, άν είναι Αναγκαίο, έξισωτική Αποζη
μίωση στούς παραγωγούς τών προϊόντων αύτών μέσα 
στήν Κοινότητα.

2. Τό Συμβούλιο θεσπίζει, μέ είδική πλειοψηφία, μετά 
άπό πρόταση τής ’Επιτροπής, τούς γενικούς κανόνες πού 
αφορούν τή χορήγηση τής άποζημιώσεως τής παρα
γράφου 1.

3. Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τού παρόντος άρθρου 
θεσπίζονται κατά τή διαδικασία τού άρθρου 33.

ΤΙΤΛΟΣ IV

Καθεττώς συναλλαγών μέ τίς τρίτες χώρες

Άρΰρο ¡9

1. Τό Κοινό Δασμολόγιο τροποποιείται σύμφωνα μέ 
τό παράρτημα VI.

2. ΟΙ γενικοί κανόνες γιά τήν έρμηνεία τού Κοινού 
Δασμολογίου καί οί ειδικοί κανόνες γιά τήν έφαρμογή 
του έφαρμόζονται γιά τήν ταξινόμηση’ τών προϊόντων 
πού ύπάγονται στόν παρόντα κανονισμό’ ή όνοματο-
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λογία τοΟ δασμολογίου, ή όποία προκύπτει άπό τήν 
έφαρμογή τού παρόντος κανονισμού περιλαμβάνεται 
στό Κοινό Δασμολόγιο.

3. ’Εκτός άντιδέτων διατάξεων τού βρόντος κανο
νισμού ή παρεκκλίσεως πού άποφασίζεται άπό τό Συμ
βούλιο, προτάσει τής ’Επιτροπής μέ ειδική πλειοψηφία, 
άπαγορεύονται:

— ή είσπραξη κάδε φορολογικής έπιβαρύνσεως ισοδυ
νάμου άποτελέσματος μέ δασμό,

— ή έφαρμογή κάδε ποσοτικού περιορισμού.

4. Μέχρι τής δέσεως σέ έφαρμογή ένός κοινοτικού 
καδεστώτος εισαγωγής γιά τά προϊόντα πού άπαριδ- 
μούνται στό παράρτημα IV σημείο Γ, τά Κράτη μέλη 
δύνανται νά διατηρήσουν γιά τά προϊόντα αυτά έναντι 
τών τρίτων χωρών τούς ποσοτικούς περιορισμούς οί 
όποιοι έφαρμόζονται κατά τήν έναρξη τής τχύος τού 
παρόντος κανονισμού.

"ΑριΊρο 20

1. Οί δασμοί τού Κοινού Δασμολογίου πού Ισχύουν 
γιά τά προϊόντα πού περιλαμβάνονται ο ιόν παρακάτω 
πίνακα"άναστέλλονται στό σύνολό τους:

Κλήση 
του Κοινοί) 

Δασμολογίου
Περιγραφή έμπορευμάτων

03.01 Β 1 γ) 1 Θύννοι (τόννοι) προοριζόμενοι διά τήν 
βιομηχανικήν παραγωγήν τών προϊόντων
τών ύπαγομένων στήν κλήση 16.04

03.02 A 1 6) Βακαλάοι

03.02 A II α) Φιλέτα βακαλάων

2. Σέ έπείγουσες περιπτώσεις πού αιτιολογούνται:

— άπό τίς δυσκολίες έφοδιασμοΰ τής κοινοτικής 
άγοράς, ή

— άπό τήν έφαρμογή διεθνών ύποχρεώσεων,

ή ολική ή μερική άναστολή τών δασμών τού Κοινού 
Δασμολογίου γιά τά προϊόντα πού άναφέρονται στό 
άρδρο 1 άποφασίζεται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού 
προβλέπεται στό άρδρο 33.

3. Ή ’Επιτροπή πληροφορεί, τό Εύρωπαϊκό Κοινο
βούλιο καί τό Συμβούλιο γιά κάδε άπόφαση πού λαμβά- 
νεται δυνάμει τής παραγράφου 2.

I
Άρι2ρο 21

1. Γιά τήν άποφυγή διαταραχών πού όφείλονται στίς 
προσφορές προελεύσεως τρίτων χωρών, οί όποιες πραγ
ματοποιούνται σέ μή φυσιολογικές τιμές ή ύπό όρους 
πού δέτουν σέ κίνδυνο τά μέτρα σταδεροποιήσεως, τά 
όποια άναφέρονται στά άρδρα 12, 13,14,15 ή 17, καδορί- 
ζονται κάδε έτος τιμές άναγωγής πού ίσχύουν γιά τήν

Κοινότητα γιά τά προϊόντα, τά όποια άπαριθμοΰνται 
στά παραρτήματα I, II καί III, στό παράρτημα IV σημείο 
Β καί στό παράρτημα V.

2. Γιά τά προϊόντα πού άπαριδμοΰνται στό παράρ
τημα I σημεία Α καί Δ, ή τιμή τής άναγωγής είναι Ιση μέ 
τήν τιμή άποσύρσεως πού όρίζεται σύμφωνα μέ τό 
άρδρο 12 παράγραφος 1. Γιά τά προϊόντα πού άπαριδ- 
μούνται στό παράρτημα I σημείο Γ, ή τιμή άναγωγής 
καδορίζεται βάσει τής τιμής άναγωγής τών προϊόντων 
πού άπαριδμοΰνται στό παράρτημα I σημείο Α, λαμβά- 
νοντας ύπ’ όψη τό κόστος μεταποιήσεως καί τήν άνα- 
γκαιότητα έξασφαλίσεως μιας σχέσεώς τών τιμών πού 
νά άνταποκρίνεται στήν κατάσταση τής άγοράς.

Γιά τά προϊόντα πού άπαριδμοΰνται στό παράρτημα ϊ 
σημείο Β, στό παράρτημα IV σημείο Β καί στό 
παράρτημα V. ή τιμή άναγωγής καδορίζεται μέ βάση 
τόν μέσο όρο τών τιμών άναγωγής τού νωπού προϊόντος 
καί άφοΰ ληφ *εΐ ύπ’ όψη τό κόστος μεταποιήσιμος καί ή 
άνάγκη νά έξι σφαλισδεΐ μία σχέση τιμών ποι νά άντα 
ποκρίνεται στήν καιάσταση άγοράς. ’Ελλείψει τιμής 
άναγωγής γιά ένα νωπό προϊόν, αύτή ή τιμή καδορίζεται 
μέ βάση -τήν τιμή άναγωγής πού έφαρμόζεται σ’ ένα 
νωπό προϊόν έαπορικώς άνάλογο.

Γιά τά προϊόντα πού άπαριδμοΰνται στό παράρτημα II. 
ή τιμή άναγωγής προκύπτει άπό τήν τιμή προσανατο
λισμού, ή όποία άναφέρεται στό άρδρο 15 παράγραφός 
1, σέ συνάρτηση μέ τή έπίπεδο πού άναφέρεται στό 
άρδρο 16 παράγραφος 1 πού έπιτρέπει τήν έναρξη έφαρ- 
μογής των μέτρων παρεμβάσεως" πού προβλέπονται σ’ 
αήτό καί καδορίζεται λαμβάνοντας ύπ’ όψη τήν κατά
σταση τής άγοράς αύτών τών προϊόντων.

Γιά τούς τόννους πού άναφέρονται στό παράρτημα III 
καί προορίζονται γιά τή βιομηχανία κονσερβοποιίας, ή 
τιμή άναγωγής καδορίζεται βάσει τού σταδμισμένου 
μέσου όρου τών τιμάν «έλεύδερο στά σύνορα» πού δια
πιστώνονται στίς άντιπροσωπευτικές άγορές είσαγωγής 
ή στούς άντιπροσωπευτικσύς λιμένες εισαγωγής τών 
Κρατών μελών, κατά τά τρία έτη, τά όποία προηγούνται 
τής ήμερομηνίάς καδορισμοΰ τής τιμής άναγωγής μειου- 
μένου κατά ένα ποσό ίσο μέ τούς δασμούς καί τίς φορο
λογικές έπιβαρύνσεις πού ένδεχομένως έπιβάλλονται στά 
προϊόντα καδώς καί κατά τά έξοδα έκφορτώσεως καί 
μεταφοράς άπό ΐά  σημεία διελεύσεως τών συνόρων τής 
Κοινότητας μέχρι αύτές τίς άγορές ή αύτά τά λιμάνια.

Γιά τά διάφορα είδη τόννων καί τίς διάφορες μορφές 
έμφανίσεως, έφαρμόζονται οί συντελεστές πού όρίζονται 
σύμφωνα μέ τό άρδρο 17 παράγραφος 6.

3. Γιά τά προϊόντα πού άπαριδμοΰνται στό παράρ
τημα I σημεία Α  καί Δ, όρίζεται μία τιμή «έλεύδερο στά 
σύνορα» μέ βάση τίς τιμές πού έχουν διαπιστωδεΐ άπό 
τά Κράτη μέλη γιά τίς διάφορες κατηγορίες προϊόντων 
σέ ένα όρισμένο στάδιο έμπορίας γιά τό προϊόν πού είσά- 
γεται . στίς άντιπροσωπευτικές άγορές ή λιμένες 
είσαγωγής, μειωμένες κατά ένα ποσό πού άνπστοιχεϊ
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ότό δασμό τοΟ κοινοΟ δασμολογίου, ό όποιος πράγματι 
είσπράχθηκε καί κατά τό ποσό τών φόρων πού έπιβά- 
ρυναν αύτά τά προϊόντα καθώς καί κατά τά έξοδα 
έκφορτώσεως καί μεταφοράς άπό τά σημεία διελεύσεως 
τών συνόρων τής Κοινότητος μέχρι αυτές τίς άγορές ή 
λιμάνια.

Γιά τά προϊόντα πού Απαριθμούνται στά παραρτήματα I 
σημεία Β καί Γ’, στά παραρτήματα II καί III, στό 
παράρτημα IV σημείο Β καί στό παράρτημα V, όρίζεται 
μία τιμή_«έλεύθερο στά σύνορα» μέ βάση τήν τιμή πού 
διαπιστώθηκϊΓάπ5''κάθέ Κράτος μέλος γιά τ^  συνηθι
σμένες έμποοικές ποσότητες πού είσάγονται στήν Κοι
νότητα, μεκυμένη κατά'ένα ποσό πού άντιστοιχεΐ στό 
δασμιί τού κοινού δασμολογίου, ό όποιος πράγματι 
είσπράχθηκε καί στό ποσό τών φόρων πού έπιβαρύνουν 
αύτά τά προϊόντα* καθώς καί κατά τά έξοδα έκφορτώ
σεως καί μεταφοράς.

Τά Κράτη μέλη Ανακοινώνουν κανόνι ά στήν ’Επιτροπή:

— τίς τιμές τών προϊόντων πού άναφέρονται στό πρώτο 
έδάφιο οί όποιες διαπιστώνονται στίςάντιπροσωπευ- 
τικές άγορές ή λιμάνια,

— τίς τιμές τών προϊόντων πού Αναφέρονται στό δεύ
τερο έδάφιο.

4. Στήν περίπτωση πού ή τιμή «έλεύθερο στά σύνορα» 
ένός συγκεκριμένου προϊόντος, _πού είσάγεται άπό τρίτες 
χώρες, παρ< ■ αένέΠό αώτερητης τιμής αναγωγής έπί τρεις 
τουλάχιστον διαδοχικές ή|1έρες άγοο&ς, καί άν είσ® 
γονται σημαντικές ποσότητες αυτών τών προϊόντων:

α . τό εύερ '¿τίμια τής αύτόνομης Αναστολής τών δασμών 
τού κοινού δασμολογίου μπορεί νά καταργηθεΐ γΙά 
τίς εισαγωγές, γιά τίς όποιες διαπιστώνεται ότι ή τιμή 
«έλεύθερο στά σύνορα» είναι χαμηλότερη άπό τήν 
τιμή Αναγωγής·

6) γιά τά προϊόντα πού άπαριθμούνται στό παράρτημα I 
σημείο Α (έκτός άπό τό προϊόν πού άναίρέρεται ύπό 
1), στό παράρτημα I σημεία Γ καί Δ, στό παράρτημα 
II, στό παράρτημα IV σημείο Β καί στό παράρτημα 
V, οί εισαγωγές μπορούν νά έξαρτηθοΰν άπό τόν όρο 
ότι ή τιμή «έλεύθερο στά σύνορα», ή όκοία καθορί- 
ζεται σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 3, πρέπει νά είναι 
τουλάχιστον Ιση μέ τήν τιμή αναγωγής-

γ) όσον άφορά τά προϊόντα πού άπαριθμούνται στό 
παράρτημα I σημείο Α  ύπό 1 καί σημείο Β καί στό 
παράρτημα III, οί είσαγωγές τών προϊόντων αύτών 
μπορούν νά ύπόκεινται στήν είσπραξή έξισωτικής 
εισφοράς, τηρώντας τούς όρους παγιοποιήσεως στά 
πλαίσια τής ΓΣΔΕ. Πάντως, σέ περίπτωση πού οί 
είσαγωγές σέ τιμές είσόδού κατώτερες άπό τήν τιμή 
Αναγωγής πραγματοποιούνται μόνο άπό όρισμένες 
χώρες ή άφοροΰν μόνο όρισμένα είδη, ή έξισωτική 
εισφορά βαρύνει μόνο τίς είσαγωγές μέ προέλευση 
τίς χώρες αύτές ή τίς είσαγωγές αύτών τών είδών.

Τό ύψος τής έξισωτικής εισφοράς είναι ίσο μέ τή δια
φορά μεταξύ τής τιμής Αναγωγής καί τής τιμής «έλεύ

θερο στά σύνορα». Ή  είσφορά αύτή, είναι τού Ιδίου 
ύψους γιά όλα τά Κράτη μέλη καί προστίθεται στούς 
ίσχύοντες δασμούς.

5. Πάντως τά μέτρα πού άναφέρονται στήν παρά
γραφο 4 σημείο γ) δέν έφαρμόζονται έναντι τρίτων 
χωρών πού Αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωση νά έγγυη- 
θοΰν, ύπό όρίσμένους όρους, ότι τά προϊόντα τους θά 
προσφέρονται σέ τιμές πού θά καθορισθοΰν σύμφωνα μέ 
τήν παράγραφο 3, τουλάχιστον Ισες μέ τήν τιμή 
Αναγωγής καί ότι τηρούν πραγματικά τήν τιμή αύτή στίς 
παραδόσεις τους μέ προορισμό τήν Κοινότητα.

>

6. ΟΙ λεπτομέρειες έφαρμογής τού παρόντος άρθρου 
καί Ιδίως τό ύψος τής τιμής Αναγωγής θεσπίζονται 
σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 
33. Ή  ..φαρμογή καί ή κατάργηση τών μέτρων πού προ- 
βλέπονται στήν παράγραφο 4, θεσπίζονται σύμφωνα μέ 
τήν αύ ή διαδικασία.

Πάντως κατά τό διάστημα πού μεσολαβεί μεταξύ τών 
περιοδικών συνεδριάσεων τής Επιτροπής Διαχειρίσεως 
τά μέτρα αύτά θεσπίζονται ίπ0 την ΈπιτροπήΤ Στήύ’ 
περίπτωση αύτή, τά μέτρα έφαρμόζονται μέχρι τή θέση 
σέ Ισχύ έκείνων πού θά ληφθοΰν ένδεχόμενα, σύμφωνα 
μέ τή διαδικασία τού άρθρου ·33.

- "Αρΰρο 22

1. Γιά τήν Αποφυγή διαταραχών πού όφείλονται σέ 
προσφορές προερχόμενες ·άπό τρίτες χώρες σέ άσυνήθως 
χαμηλές τιμές οί τιμές Αναγωγής δύνανται νά καθορί
ζονται πρό τής ένάρξεως κάθε περιόδου έμπορίας γιά τά 
προϊόντα πού άναφέρονται στό παράρτημα IV σημείο Α 
ύπό 1. ΟΙ τιμές αύτές δύνανται νά διαφέρουν κατά περιό
δους πού θά καθορισθοΰν σέ κάθε περίοδο έμπορίας σέ 
συνάρτηση μέ τήν έποχιακή έξέλιξη τών τιμών.

2. ΟΙ τιμές Αναγωγής πού άναφέρονται στήν παρά· 
. γραφο 1 καθορίζονται βάσει τού μέσου όρου τών τιμών 
στήν παραγωγή πού διαπιστώθηκαν κατά τά τρία έτη, 
πού προηγούνται τής ήμερομηνίας καθορισμού τής τιμής 
Αναγωγής γιά ένα προϊόν πού προσδιορίζεται άπό τά 
έμπορίκά χαρακτηριστικά του στίς Αντιπροσωπευτικές 
ζώνες παραγωγής τής Κοινότητος

3. ’Αν ή τιμή «έλεύθερο στά σύνορα», ή όποια Ισχύει 
γιά Αποστολή μιας συνηθισμένης έμπορικής ποσότητάς 
προϊόντων τής παραγράφου 1 συγκεκριμένης προελεύ- 
σεως είναι κατώτερη τής τιμής Αναγωγής οί είσαγωγές 
τών προϊόντων αύτών πού προέρχονται άπό τήν έν λόγω 
τρίτη χώρα μπορούν νά ύποβληθούν, τηρώντας τούς 
όρους τής παγιοποιήσεως στά πλαίσια τής ΓΣΔΕ, στήν 
είσπραξη έξισωτικής είσφορδς Ισης μέ τή διαφορά 
μεταξύ τής τιμής Αναγωγής καί τής τιμής «έλεύθερο στά 
σύνορα», προσαυξημένης κατά τήν έπίπτωση τού έφαρ- 
μοζομένου δασμού τού κοινού δασμολογίου. Ή Έπι-
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τροπή παρακολουθεί κανονικά τήν έξέλιξη τής τιμής 
«έλεύθερο στά σύνορα» τών προϊόντων πού είσάγονται 
οίασδήποτε προελεύσεως.

4. Έν τούτοις, ή έξισωτική είσφορά^ού προβλέπεται 
στήν παράγραφο 3, δέν έπιβάλλεται έναντι τρίτων 
χωρών πού είναι διατεθειμένες καί είναι σέ θέση νά 
έγγυηθοΟν ότι, κατά τήν είσαγωγή στήν Κοινότητα 
προϊόντων τής παραγράφου 1 καταγωγής καί προελεύ
σεως τής έπικρατείας τους, ή τιμή πού έφαρμόζεται καί 
προσαυξάνεται κατά τόν πράγματι έφαρμοζόμενο δασμό 
τοΟ κοινού δασμολογίου δέν θά είναι κατώτερη τής 
τιμής άναγωγής καί δτι θά άποφευχθεϊ όποιαδήποτε 
έκτροπή τού έμπορίου.

5. ΟΙ λεπτομέρειες έφαρμογής τού παρόντος άρθρου, 
Ιδίως όσον αφορά τό έπίπεδο τών τιμών άναγωγής, 
θεσπίζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία ποΐ προβλέπεται 
στό άρθρο 33. Ή είσαγωγή, ή τροποποίηση καί ή 
κατάργηση τής έξισωτικής είσφοράς καθώς καί ή έπέ- 
κταοη στίς τρίτες χώρες τού εύεργετήματος τής παρα
γράφου 4, άποφασίζονται σύμφωνα μέ τήν ίδια διαδι
κασία.

Αρθρο 23

1. Κατά τό μέτρο πού είναι άναγκαϊο γιά τήν καλή 
λειτουργία τής κοινής όργανώσεως άγοράς τών 
προϊόντων άλιείας, τό Συμβούλιο, προτάσει τής Επι
τροπής δύναται μέ είδική πλειοψηφία, σέ είδικές περιπτώ
σεις, νά άποκλείει όλικώς ή μερικώς τήν προσφυγή στό 
καθεστώς τό άπ<: καλούμενο τελειοποιήσει» πρός έπανε- 
ξαγωγή γιά τά προϊόντα πού άναφέρονται στό άρθρο 1 
παράγραφος 2 περίπτωση α), 6) καί γ), πού προορίζονται 
γιά τήν παρασκευή τών προϊόντων πού άναφέρονται 
στήν έν λόγω παράγραφο περίπτωση 6), γ), ε) καί στ).

2. Ή ποσότητα πρώτων ύλών, πού δέν ύπόκεινται σέ 
δασμό ή επιβάρυνση Ισοδυνάμου άποτελέσματυς στά 
πλαίσια καθεστώτος τελειοπαιήσεως πρός έπανεξαγωγή, 
πρέπει νά άνταποκρίνεται στίς πραγματικές συνθήκες 
ύπό τίς όποιες πραγματοποιείται ή έν λόγω έργασία 
τελειοπαιήσεως.

Αρθρο 24

1. "Αν έντός τής Κοινότητος ή άγορά ένός ή περισσο
ί τέρων προϊόντων, άπό αύτά πίού άναφέρονται στό άρθρο 

1 παράγραφο 2, ύφίσταται ή άπειλεΐται νά ύποστεί ,έξαι- 
τίας τών εισαγωγών ή έξαγωγών σοβαρές διατάραχές 

..Ικανές νά θέσουν σέ κίνδυνο; τούς στόχους τού άρθρου 
® 39 τής συνθήκης, δύνανται νά έφαρμόζονται κατάλληλα 

μέτρα στίς συναλλαγές μέ τίς τρίτες χώρες έως ότου 
έκλείψει ή διαταραχή ή ή άπειλή διαταραχής.

Τό Συμβούλιο, προτάσει τής ’Επιτροπής θεσπίζει μέ 
είδική πλειοψηφία τίς λεπτομέρειες έφαρμογής τής 
παρούσης παραγράφου καί καθορίζει τίς περιπτώσεις 
καί τά δρια έντός τών όποιων τά Κράτη μέλη δύνανται 
νά λαμβάνουν συντηρητικά μέτρα.

2. Ά ν  προκόψει ή κατάσταση πού άναφέρεται στήν 
παράγραφο 1, ή Επιτροπή, κατόπιν αίτήσεως Κράτους 
μέλους ή μέ δική της πρωτοβουλία, άποφασίζει τά άνα- 
γκαϊα μέτρα, τά όποϊα γνωστοποιούνται στά Κράτη 
μέλη καί τά όποια έφαρμόζονται άμέσως. 'Αν ή ’Επι
τροπή συνεκλήθη μέ αίτηση ένός Κράτους μέλους, άπο- 
φασίζει έπί τού θέματος έντός 24 ώρών άπό τής λήψεως 
τής αίτήσεως.

3. Κάθε Κράτος μέλος δύναται νά φέρει ένώπιον τού 
Συμβουλίου τό μέτρο, τό όποιο έλαβε ή Επιτροπή, έντός 
προθεσμίας τριών έργασίμων ήμερών άπό τής ήμέρας τής 
άνακοινώσεώς του. Τό Συμβούλιο συνέρχεται άμελλητί. 
Δύναται μέ είδική πλειοψηφία νά τροποποιήσει ή νά 
καταργήσει τό έν λόγω μέτρο.

"Αρθρο 23

1. Κατά'·ό μέτρο πο' είναι άναγκαϊο γιά ά καταστεί 
δυνατή μία οίκυνομικά σημαντική έξαγωγή τών 
προϊόν «ον, πού άναφέρονται στό άρθρο 1 παράγραφος
2, βάσει τών τιμών τών προϊόντων αύτών στή διεθνή 
άγορά. ή διαφορά μεταξύ τών τιμών αύτών καί τών 
τιμών έντός τής Κοινότητος μπορεί νά καλύπτεται μέ 
μία έπιστροφή κατά τήν έξαγωγή. ΟΙ διατάξεις αύτές 
άφορουν ειδικότερα τά προϊόντα τών όποίων ή πρό
σφορά μέσα στήν Κοινότητα είναι έπαρκής καί γιά τά 
όποια ή χορήγηση μιάς έπιστροφής θά έπιτρέψει τήν 
προσαρμογή στίς ιδιαίτερες συνθήκες έμπορίας τής διε
θνούς άγοράς

2. Ή έπιστροφή είναι ή Ιδια γιά δλη τήν Κοινότητα 
Μπορεί νά διαφοροποιείται άνάλογα μέ τούς τόπους 
προορισμού.

Ή καθοριζομένη έπιστροφή χορηγείται κατόπιν αίτή- 
σεως τού ένδιαφερομένου.

Κατά τόν καθορισμό τής έπιστροφής, λαμβάνεται ιδίως 
ύπ’ δψη ή άνάγκη έπιτεύξεως ισορροπίας μεταξύ τής 
χρησιμοποιήσεως τών κοινοτικών προϊόντων βάσεως ¡ιέ 
σκοπό τήν έξαγωγή μεταποιημένων έμπόρευμάτων πρός 
τίς τρίτες χώρες καί τής χρησιμοποιήσεως τών 
προϊόντων τών χωρών αύτών πού έγιναν δεκτά στό άπο- 
καλούμενο καθεστώς τελειοποιήσεως.

Ό  καθορισμός τών έπιστροφών γίνεται περιοδικά 
σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρ
θρο 33.

■ ' ’ >

Έφ’ δσον είναι άναγκαϊο, ή ’Επιτροπή, κατόπιν αίτήσεως 
ένός Κράτους μέλους ή μέ δική της πρωτοβουλία, 
δύναται νά τροποποιήσει τίς έπιστροφές κατά τό ένδιά- 
μεσο χρονικό διάστημα. -

3. Το ύψος τής έπιστροφής πού έφαρμόζεται κατά τήν 
έξαγωγή τών προϊόντων πού άναφέρονται στήν παρά
γραφο 2 τού άρθρου 1, είναι αύτό πού ίσχύει κατά τήν 
ήμέρα τής έξαγωγής.

4. Τό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως τής Επιτροπής, 
θεσπίζει μέ είδική πλειοψηφία τούς γενικούς κανόνες γιά
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τή χορήγηση τών έπιστροφών κατά τήν έξαγωγή καί τά 
κριτήρια καθορισμοί) τού ύψους τους.

5. Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τοΟ παρόντος άρθρου- 
θεσπίζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται
στό άρθρο 33.

ΤΙΤΛΟΣ V 

Γ ενικές διατάξεις

"Αρΰρο 26

1. ΟΙ ένισχύσεις πού χορηγούνται ά;ιό ιά Κράτη μέλη 
σύμφωνα μέ τό άρθρο 6 παράγραφοι 1 καί 2 άπό τό 
Εύρωπαΐκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού καί 
Εγγυήσεων, τμήμα προσανατολισμού, κατά 5<)°/ο τού 
ύψους τους.

2. Ή  χρηματοδότηση τών μέτρων παρεμβάσεως πού 
προβλέπεται στά άρθρα 8, 13, 14, 16, 17 καί 18 χορη
γείται στά προϊόντα πού προέρχονται άπό άπόθεμα ή 
άπό · όμάδα άποθεμάτων μόνο μέχρι τά όρια τών 
ποσοτήτων πόύ ένδεχόμενα άπονέμονται στό έν λόγω 
Κράτος μέλος βάσει τού όλικού όγκου έπιτρεπομένων 
άλιευμάτων γιά τό συγκεκριμένο άπόθεμα ή όμάδα άπο
θεμάτων.

3. Τό Συμβούλιο, προτάσει τής ’Επιτροπής, θεσπίζει μέ 
ειδική πλειοψηφία τίς λεπτομέρειες έφαρμογής τού
παρόντος άρθρου.

"Αρΰρο 27

1. Δέν γίνονται δεκτά στήν έλεύθερη κυκλοφορία στό 
έσωτερικό τής Κοινότητος τά προϊόντα πού άναφέ- 
ρονται στό άρθρο 1, γιά τήν παρασκευή ή μεταποίηση 
τών όποιων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα πού δέν'άναφέ- 
ρονται στό άρθρο 9 παράγραφος 2 καί στό άρθρο 10 
παράγραφος 1 τής συνθήκης.

2. Μέ τήν έπιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τά 
Κράτη μέλη λαμβάνουν τά άναγκαΐα μέτρα γιά νά έξα- 
σφαλίσουν σέ όλα τά άλιευτικά σκάφη, πού φέρουν τή

■<* σημαία ένός τών Κρατών μελών, Ισους όρους εΙσόδου 
στούς λιμένες καί στίς έγκαταστάσεις τού πρώτου στα
δίου έμπορίας, καθώς καί σέ όλους τούς εξοπλισμούς καί

"Αρΰοο 28

Μέ τήν έπιφύλαξη άντιθέτων διατάξεων πού θεσπίζονται 
δυνάμει τών άρθρων 42 καί 43 τής συνθήκης, τά άρθρα 
92, 93 καί 94 τής συνθήκης έφαρμόζονται στήν 
παραγωγή καί στό έμπόριο τών προϊόντων πού άναφέ- 
ρονται στό άρθρο 1.

"Αρΰρο 29

Ό ταν διαπιστωθεί στήν άγορά τής Κοινότητος άνοδος 
τιμών πού ύπερβαίνει πλέον ένός καθοριστέου ποσο
στού, μία τών τιμών προσανατολισμού πού άναφέρονται 
στό άρθρο 10 παράγραφος 1 καί στό άρθρο 15 παρά
γραφος 1 ή τήν κοινοτική τιμή στήν παραγωγή πού άνα- 
φέρεται στό άρθρο 17 παράγραφος 4 καί ότι ή κατά
σταση αύτή, ικανή νά παραταθεϊ, διαταράσσει ή απειλεί 
νά διαταράξει τήν άγορά, μπορούν νά ληφθοΰν τά άνα
γκαΐα μέτρα γιά τήν άντιμετώπισή της.

Τό Συμβούλιο, προτάσει τής ’Επιτροπής, θεσπίζει μέ 
ειδική πλειοψηφία τούς γενικούς κανόνες έφαρμογής τού 
παρόντος άρθρου.

"Αρΰρο 30

Τό Συμβούλιο, προτάσει τής ’Επιτροπής, μπορεί μέ είδική 
πλειοψηφία νά τροποποιήσει τά παραρτήματα τού 
παρόντος κανονισμού καθώς καί τά ποσοστά τά άναφερό- 
μενα στά άρθρα 12 καί 16.

"Αρΰρο 31

Τά Κράτη μέλη καί ή ’Επιτροπή άνακοινώνουν άμοιβαΐα 
τά άπαραίτητα στοιχεία γιά τήν έφαρμογή τού παρόντος 
κανονισμού. ΟΙ λεπτομέρειες τής άνακοινώσεως καί τής 
διαδοσεως τών στοιχείων αύτών θεσπίζονται σύμφωνα 
μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 33.

"Αρΰρο 32

1. Συνιστάται, ’Επιτροπή Διαχειρίσεως Προϊόντων 
'Αλιείας, ή όποία καλείται στό έξής ή «έπιτροπή», άποτε- 
λουμένη άπό άντιπροσώπους τών Κρατών μελών καί 
προεόρευομένη άπό άντιπρόσωπο τής ’Επιτροπής.

2. ’Εντός τής έπιτροπής οί ψήφοι τών Κρατών μελών 
σταθμίζονται κατά τό άρθρο 148 παράγραφος 2 τής 
συνθήκης. ,Ό πρόεδρος δέν ψηφίζει.

"Αρΰρο 33

1. Στήν περίπτωση πού γίνεται άναφορά στή διαδι
κασία πού όρίζεται στό παρόν άρθρο, ή έπιτροπή συγκα- 
λεΐται άπό τόν πρόεδρό της, είτε μέ δική του πρωτο
βουλία είτε κατόπιν αίτήσεως άντιπροσώπου ένός Κρά
τους μέλους.

2. Ό  άντιπρόσωπος τής ’Επιτροπής ύποβάλλει σχέδιο 
τών πρός θέσπιση μέτρων. Ή  έπιτροπή διατυπώνει τή 
γνώμη της έπί τών μέτρων αύτών έντός προθεσμίας, τήν 
όποία ό πρόεδρος μπορεί νά όρίσει σέ συνάρτηση μέ τόν
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έπείγοντα χαρακτήρα τών ύποβληθέντων ζητημάτων. 
Άποφαίνεται μέ πλειοψηφία σαράντα πέντε ψήφων.

3. Ή ’Επιτροπή θεσπίζει μέτρα άμέσου έφαρμογής. "Αν 
δμως δέν είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής Επιτροπής τά 
μέτρα αύτά γνωστοποιούνται άμέσως από τήν ’Επιτροπή 
στό Συμβούλιο. Στήν περίπτωση αύτή ή ’Επιτροπή 
δύναται νά άναβάλει τό πολύ γιά Ενα μήνα άπό τής 
γνωστοποιήσεως αυτής τήν Εφαρμογή τών μέτρων πού 
άποφασίσθηκαν άπό αύτή.

Τό Συμβούλιο μπορεί, μέ ειδική πλειοψηφία, νά λάβει 
διαφορετική άπόφαση Εντός προθεσμίας Ενός μηνός.

"Αρ&ρο 34

Ή Επιτροπή μπορεί νά Εξετάσει κάθε άλλο θέμα πού 
προτείνεται άπό τόν πρόεδρό της, είτε μέ δική του 
πρωτοβουλία είτε κατόπιν αίτήσεως τού άντιπροσώπου 
ένός Κράτους μέλους.

"Αρϋ·ρο 35

Ό  παρών κανονισμός πρέπει νά έφαρμοσθεί κατά τέτοιο 
τρόπ®,' ώστε νά ληφθούν ύπ’ όψη, παράλληλα καί μέ 
κατάλληλο τρόπο, οί στόχοι πού προβλέπονται στά 
άρθρα 39 καί 110 τής συνθήκης.

"Αρ$ρο 36

α) Ό  κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 100/76 τού Συμβουλίου 
τής )9ης Ίο-νουαρίου 1976 περί κοινής όργανώσεως 
άγοράς στόν τομέα τών προϊόντων άλιείας

6) ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 107/76 τού Συμβουλίου 
τής Ι9ης Ίανουαρίου 1976 περί γενικών κανόνων 
σχετικά μέ τόν καθορισμό τού ποσοστού τής τιμής 
προσανατολισμού πού χρησιμεύει ώς στοιχείο 
ύπολογισμοΰ τής τιμής άποσύρσεως γιά όρισμένα 
προϊόντα άλιείας (*), καί

γ) ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 108/76 τού Συμβουλίου 
τής Ι9ης Ίανουαρίου 1976 περί γενικών κανόνων 
σχετικά μέ τόν καθορισμό στόν τομέα τής άλιείας, 
τών ζωνών έκφορτώσεως πού είναι πολύ άπομα- 
κρυσμένες άπό τά κύρια κέντρα καταναλώσεως 
τής Κοινότητος (2),

καταργούνται.

2. ΟΙ παραπομπές στόν καταργούμενο δυνάμει τής 
παραγράφου I κανονισμό πρέπει νά θεωρούνται ότι 
γίνονται στόν παρόντα κανονισμό.

ΟΙ άναφορές καί οί παραπομπές στά άρθρα τού έν λόγω 
κανονισμού πρέπει νά νοούνται σύμφωνα μέ τόν πίνακα 
άντιστοιχίας τού παραρτήματος VII.

"Αρΰρο 37.

Ό  παρών κανονισμός άρχίζει νά Ισχύει τήν τρίτη ήμέρα 
άπό τή δημοσίευσή του στήν 'Επίσημη ’Εφημερίδα τών 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

’Εφαρμόζεται άπό τήν Ιη ’Ιουνίου 1982, ή άπό όποιαδή- 
ποτε προγενέστερη ήμερομηνία, τήν όποία όρίζει τό Συμ
βούλιο μέ ειδική πλειοψηφία, μετά άπό πρόταση τής 
’Επιτροπής.,

Ό  παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ίσχύει άμεσα σέ κάθε 
Κράτος μέλος.

’Έγινε στίς Βρυξέλλες στίς 29 Δεκεμβρίου 1981.

Γιά τόΐνμδούλιο 

'Ο Πρόεδρος 

Ρ. νΆ ίΚ Ε Κ

(>) ΕΕ άριθ. Ε 20 τής 28. 1. 1976, σ. 44. 
(2) ΕΕ άριθ. ί  20 τής 28. 1. 1976, σ. 45.



Άρι-9. L 379/16 ’Επίσημη Εφημερίδα τώ ν  Εύρωπαϊκών Κ οινο τή τω ν 31. 12. 81

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κλάση τοΟ ΚοινοΟ Δαοτρολογίου Περιγραφή έμπορευμάτων

*

Α. Προϊόντα νωπά ή διατετηρημένα δι’ απλής ψύξεως:

Ρέγγαι
1. 03.01 ΒI α) 1 αα) καί 

03.01 Β ία )2 αα)

2. 03.01 Β I δ) 1

3. 03.0! Β ίε ) 1 αα)

4. 03.01 Β I 0  1

5. ex 03.01 Β 19)1

6. 03.01 Β 11) 1

7. 03.01 Β I κ) 1

8. 03.01 Β 1 λ) 1

9. 03.0! ΒΙ μ) 1

10. ex 03 01 Β I ξ) 1 αα) καί 
ex 03.01 Β 1 ξ) 2 αα)

11. 03.01 Β ίο ) I

12. 03.01 Β I π) 1

13. ex 03.01 Β I τ) 1

Β. Προϊόντα κατεψογμίνα:

03.01 ΒI α) 1 66) καί
03.01 Β I α) 2 66)

Σαμδέλλαι (Sardina pilchardus)

— ΆκανΟίαι (Squalus acantinas) · —-

— Ρίναι (Scyliorhinus spp.)

i Σκόρπιοι τοΟ Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.) 

Βακαλάοι (Gadus raoi hua)

Γάδοι μέλαυες (Pólladiius vírens)

Καλλαρίαι (Melanognmmus aegiefinus)

Γάδοι (Mcrlangusmei angus)

ΜουροΟνες (Molva spp.) *

Σκόμβροι (Scoinber scombrus)

ΆντζοΟγαι (Engraulis spp.)

Πλάτακες (πησσοί καί χωμαπδα) (Pleuronectes platessa)

ΜερλοΟκοι (Mcrluccius merluccius)

x í. ,

■ ·> ii
Ρέγγαι

Γ. Φιλέτα νωπά ή διατετηρημένα δι’ άπλής ψύξεως τής δασμολογικής διακρίσεως 03.01 Β Π α) τίδν 
προϊόντων πού άναφέρονται ύπό Α

Δ. Προϊόντα νωπά, διατετηρημένα δι’ άπλής ψύξεως ή απλώς βρασμένα έν ύδατι:

ex 03.03 A IV 6)1 Γαρίδες γκρίζες (Οται^οη crangon)



31. 12. 81 ’Επίσημη Εφημερίδα τώ ν  Εύρωπαϊκών Κ οινο τή τω ν ΆριΟ. L 379/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I

Κλάση τοΟ ΚοινοΟ Δασμολογίου Περιγραφή έμπορευμάτων

Λ
Α. Κατεψυγμένα προϊόντα πού ύπάγονται στήν κλάση 03.01:

1. 03.01 ΒΙ δ) 2

2. 03.01 Β Ισ ) 2

Σαρδέλλαι (Sardina pilchardus)

Ιπαρίδαι τών είδών Dentex dentex καί Pagellus spp.

Β. Κατεψυγμένα προϊόντα πού ύπάγονται <πήν κλήση 03.03:

1. ex 03.03 A III 6) Καβούρια Tourteau (Cancer pagurus)

2. 03.03 A V a ) Μικροί άστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)·

3. 03.03 Β IV α) 1 αα) Καλαμάρια (Loligo spp )

4. 03.03 Β IV α) 1 66) Καλαμάρια (Todarodes sagittatus)

5. 03.03 Β IV α )1γγ) Καλαμάρια (Illex spp.)

6. 03.03 Β IV α) 2 Σηπίαι τών ειδών Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepio-
la rondeleti

7. 03.03 Β IV α) 3 Όκτάποδες τού γένους Octopus

«ι -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I I I

Θύννοι (τόννοι), νωποί ή διατετηρημένοι δι’ άπλής ψύξεως, κα,εψυγμένοι, προοριζόμενοι διά τήν βιομη
χανική παραγωγή τών προϊόντων τών περιλαμβανομένων είς τήν δασμολογικήν κλασιν 16.04 — δασμολο

γική διάκριση 03.01 ΒI γ) 1

Α. Θύννοι τού είδους (Τΐιιιηηισ albacares)

1. Ζυγίζοντες πλέον τών 10 χγρ κατά τεμάχιον ( ')

2. Μή ζυγίζοντες πλέον τών 10 χγρ κατά τεμάχιον ( ')

Β. Τόννοι λευκοί (Τΐωηηω alalunga)

1. Ζυγίζοντες πλέον τών 10 χγρ κατά τεμάχιον (')

2. Μή ζυγίζοντες πλέον τών 10 χγρ κατά τεμάχιον (■)

Γ. "Αλλα είδη

Δ. Συντελεστές προσαρμογής

1. 'Ολόκληροι

2. Κενοί καί άνευ βράγχιων

3. Λοιποί (έπί παραδείγματι άποκεφαλισμένοι)

Ο  ΟΙ άναφορές βάρους γίνονται γιά όλόκληρα προϊόντα.

* ■



Άρι8. L 379/18 'Επίσημη ’Εφημερίδα τώ ν  Ευρωπαϊκών Κ οινο τή τω ν 31. 12. 81
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κλάση τοΟ ΚοινοΟ Δασμολογίου • Περιγραφή έμπορευμάτων

Α. Προϊόντα νωπά, διατετηρημένα δι’ απλής ψύξεως ή κατεψυγμένα:

1. 03.01 Α ία )

03.01 Α 111

2. 03.01 Α 16) 

ex 03.03 A II

1!. Προϊόντα κατεψυγμένα τών έξής ιχθύων:

ex 03.01 Β 1
(όλόκληρα, Αποκεφαλισμένα ή τεμα
χισμένα)

ex 03.01 Β II 6) 
(φιλέτα)

— 16.04 Γ I

ex 16.04 Ζ, ex 16.04 Η 1 
(φιλέτα: ώμά, Απλώς κεκαλυμμένα 
διά πάστας ή διά κόρας άρτου τε 
τριμμένης (penes))

Πέστροφες

Κυπρίνοι

Σολομοί

’Αστακοί (Homarus spp.)

Σκορπιοί τοΟ Βορρ.. ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

■ f?, ■ .■.'··

Βακαλάοι (G.idus morhua)

Γάδοι μέλανες (Poli icbius virens)

Καλλαρίαι (Melanogrammüs aeglcfínus)

Γάδοι (Merlangus merlangos)

ΜουροΟναι (f.lolva spp.)

✓

Σκόμβρο! (Scomber jcombrus)

ΓΙλάτακκς (πησσοί καί χωματίδα) (Pleuronectes platessa)

.

Μερλούκιος <λ-íerluccius meiíuccius)

■ ’ ’ .
Άκανβίαι ή ρίναν (Squalus acanthias ou Scyliorhinus spp.) 

Ρέγγαι

: f ' r

■

■

Γ. Παρασκευάσματα καί κονσέρβαι Ιχθύων:

16.04 Δ

16.04 Ε

Σαρδέλλαι 

Θύννοι (Τόννοι) ■ιϊ ■



31. 12. 81 ’Επίσημη ’Εφημερίδα τώ ν  Εύρωπαΐκών Κ οινο τή τω ν Ά ρ ιθ . L  379/19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κλάση τοΟ ΚοινοΟ Δασμολογίου Περιγραφή έμπορευμάτων

Προϊόντα κατεψογμένα τών έξής Ιχθύων:

Βακαλάοι έξαιρέσει τοΟ είδους Gadus morhua

— ex 03.01 B 1
, (όλόκληρα, άποκεφαλισμένα ή τεμαχι

σμένα) Σκόμδροι (έξαιρέσει τοΟ είδους Scomber scombrus)

— ex 03.01 B 11 6)
(φιλέτα)

— ex 16.04 Z καί ex 16.04 H 1
(φιλέτα ώμά, άπλώς κεκαλυμμένα διά πά- ! 
στας ή διά κόρας άρτου τετριμμένης j
(panés))

Μερλούκιος (Merluccius spp. έξαιρέσει τοΟ Merluccius mer- 
luccius)

Γάδος τής ’Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

Γάδοι κίτρινοι (Pollacbius pollachius)

Χειμάρα ή κοινή (Platichthys flesus)

— ex 03 03 A IV Γαρίδες έξαιρέσει τών γκρίζων γαρίδων (Crangon crangon)

— ex 16.05 B
(άποψλοιωμέναι καί απλώς δρασμέναι 
έν ΰδατι)

Γαρίδες έξαιρέσει τών γκρίζων γαρίδων (Crangon crangon)

'i



’ApiS. L 379/20 ’Επίσημη Εφημερίδα τώ ν Εύρωπαϊκών Κ οινοτή των 31. 12. 81

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΕΦ ΑΛΛΑΙΟ  3 Τ Ο Υ  Κ Ο ΙΝΟ Υ ΔΑΣΜ Ο ΛΟ ΓΙΟ Υ

Δασμοί

Κλάση 
τοΟ ΚοινοΟ 

Δασμολογίου

V ■
Περιγραφή έμπορευμάτων

Αύτόνομοι
ο/ο

ή είσφοραί 
(Η)

Συμβατικοί
ο/ο

1 2 3 4

03.01 Ιχθύες νωποί (ζώντες ή μή), διατετηρημένοι δι’ Απλής ψύξεως ή κατεψυγμένοι:

Λ. Γλυκέος ΰδατος:

1. Πέστροφες καί έτερα σαλμονοειδη:

α) Π έστροφες.......................................................... ................................... 16 ι 7

6) Σολομοί .................................................. ..................................... .. 16 3.3

γ) Κορηγώνιοι......................................................................... j................ Ατελώς 8

δ) "Ετεροι.......................................................... '·’ ........................................ Ατελώς 10

11. Χέλια (Anguilla spp.) ................................................ ................. ’. ............... 10 4,3

III. Κυπρίνοι............................................. ................. Ζ ............................. ■ · 10 8

IV. Λ ο ιπ ο ί....................................................... .. , ..........................

Β. Θαλάησης:

I. 'Ολόκληροι, Αποκεφαλισμένοι ή τεμαχισμένοι: 

α) Ρέγγαι:

1. Άπό 15 Φεβρουάριου μέχρι 15 'Ιουνίου:

Ατελώς (6)

αα) Νωπαί ή διατετηρημέναι δί’ Απλής ψύξεως ..........-. ................ Ατελώς Ατελώς

66) Κατεψυγμέναι............................................................................

2. Άπό 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουάριον:

Ατελώς Ατελώς

αα) Νωπαί ή διατι ιηρημέναι δι'Απλής ψύξεως .......... j ............ .. 20 (α) 15 (α) (γ)

66) Κατεψυγμέναι ....................................................................... .. ■
Ά  ;

6) Σαρδελόρεγγαι (Sprats):1

20 (α) 15(α)(γ)

1. Άπό 15 Φεβρουάριου μέχρι 15 Ιο υ ν ίο υ .............................................. Ατελώς Ατελώς

2. Άπό 16 Ιουνίου μέχρι 14 Φεβρουάριου.............................................

λ:·. : ' έ . ν

20 13

' Ji

ΐ  ■.·■■■ ■

(α) Ύπό τόν όρο τηρήσεως της τιμής Αναγωγής. Σέ περίπτωση μή τηρήσεως της τιμής Αναγωγής προβλέπεται ή είσπραξη έξισωτικοϋ 
φόρου.

(6) Βλ. παρΑρτημα.
(γ) 'Ατέλεια. ΣτΑ όρια έτήσιας δασμολογικής προσόστωσης 34 000 τόνων πού παραχωρεϊται Από τίς Αρμόδιες Αρχές καί ύπό τόν όρο 

τηρήσεως της τιμής Αναγωγής.



31. 12. 81 ’Επίσημη Εφημερίδα τώ ν Ευρωπαϊκών Κ οινο τή τω ν Άρι9 . L 379/21

Δασμοί

Κλάση 
τού ΚοινοΟ 

Δασμολογίου
Περιγραφή έμπορευμάτων

Αύτόνομοι
ο/ο

ή είσφοραί 
(Ε)

Συμβατικοί
0/ί>

1 2 3 4

03.01 Β 1 Β. I. γ) Θύννοι (τόννοι) (Thunnus spp. καί Euthynnus spp.T

ο

(συνέχεια)
1. Προοριζόμενοι γιά τήν βιομηχανικήν παραγωγήν τών προϊόντων τών 

περιλαμβανομένων στή δασμολογική κλάση 16.04 (α):

αα) 'Ολόκληροι:

11. Θύννοι τού είδους Thunnus albacares:

ααα) Μή ζυγίζοντες πλέον τών 10 χγρ κατά τεμάχιον............. 25 (6) (γ) 22 (γ) (δ)

666) Έ τερ ο ι......................................................................... 25 (6) (γ) 22 (γ) (δ)

22. Τόννοι λευκοί (Thunnus alalunga)........................................... 25 (6 ) (γ) 22 ( γ ) (S)

33. Λοιποί.................... ............................................................. 25 (6) (γ) 22 (γ) (δ)

66) Κενοί, άνευ βράγχιων:

1!. Θύννοι τού είδους Thunnus albacares:

ααα) Μή ζυγίζοντες πλέον τών 10 χγρ κατά τεμάχιον............. 25 (6) (γ) 22 (γ) (δ)

666) Έ τερ ο ι......................................................................... 25 (6) (γ) 22 (γ) (δ)

22. Τόννοι λευκοί (Thunnus alalunga)............... ί · . . . , ............... 25 (6) (γ) 22 (γ) (δ)
**» *

33. Λοιποί................................................................................... 25 (6) (γ) 22 (γ) (δ)

γγ) Έτεροι (έπί παραδείγματι αποκεφαλισμένοι):

11. Θύννοι τού είδους (Thunnus albacares): '

ααα) Μή ζυγίζοντες πλέον τών 10 χγρ κατά τεμάχιον............. ■ 25 (6) (γ) 22 (γ) (δ)

666) Λ ο ιπ ο ί.............................. ...............'.......................... .25 (6) (γ) 22 (γ) (δ)

22. Τόννοι λευκοί (Thunnus alalunga)........................................... 25 (6) (γ) 22 (γ) (δ)

33. Λοιποί................................................................................... 25 (6) (γ) 22 (γ) (δ)

2. Λο ιπο ί.............................................................................................. . 25 (γ) 22 (γ) (δ)

δ) Ιαρδ’̂ λλαΐ (Sardina pilchardus):
• . ;.· ι 

1. Νωπαί ή διατετηρημέναι δι’ άπλής ψύξεως .................. 25 23

2. Κατεψυγμέναι................................................................................... 25 23

ε) Σκουαλίδαι:

1. Σκυλόψαρα καί ρίναι (Squalus acanthias καί Scyliorhinus spp.):

αα) Νωποί ή διατετηρημένοι δι’ άπλής ψύξεως................................... 15 . 8 (ε)

66) Κατεψυγμένυι .................................................. ......................... 15 8 (ε)

2. Έ τερο ι.................................................................... ........................... 15, 8

$ (α) Ή  ύπαγωγή στή διάκριση αύτή έξαρτάται άπό τούς δρους πού καθορίζονται άπό τίς Αρμόδιος Αρχές. _
(6) Ή  είσπραξη τού δασμού αύτού άναστέλλεται έπ’ άόριστον.
(γ) Ύπό τόν δρο τηρήσεως της τιμής άναγωγής. Σέ περίπτωση μή τηρήσεως τής τιμής άναγωγης, προβλέπει ή είσπραξη έξισωτικού 

φόρου.
(δ) ’Ατέλεια γιά τούς τόνους πού προορίζονται γιά τήν κονσερβοποιία, στά δρια έτησίας δασμολογικής ποσοστώσεωςθΟ 000 τόνων πού 

παραχωρεϊται άπό τίς άρμόδιες άρχές καί ύπό τόν δρο τηρήσεως τής τιμής άναγωγής. Έπί πλέον, ή άπαγωγή στό εύεργέτημα τής 
ποσοστώσεως αύτής έξαρτάται άπό τούς δρους πού καθορίζονται άπό τίς άρμόδιες άρχές.

(ε) Δασμός 6 »/ο γιά τούς άκανθίες (δηιιαίω αεπιπίώδ) στά δρια έτησίας δασμολογικής ποσοσ ώσεως 5 000 τόνων πού παραχωρεϊται άπό 
τίς άρμόδιες άρχές.



’Apia. L 379/22 Επίσημη 'Εφημερίδα τώ ν  Ευρωπαϊκών Κ οινο τή τω ν 31. 12.81

Δασμοί

ΚλΛση 
τοΟ Κοινού 

Δασμολογίου
Περιγραφή έμπορευμάτων

Αύτόνομοι
ο/ο

ή είσφοραί 
(Ε)

Συμβατικοί
ο/ο

1 ·. 2 3 4

03.01
(ονν/χκια)

Β. 1. ζ) Σκορπιοί τού ΒορρΑ ή σεβαστοί (Sebastes spp.):

1. Νωποί ή διαχετηρημένοι δ ϊ Απλής ψύξεως........................................... 15 8

2. Κατεψυγμένοι...................................................................................... 15 8

η) Γλωσσοειδή Ατλαντικού καί γλωσσοειδή μαύρα:

1. Γλωσσοειδή τού ’Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus):

αα) Νωπά ή διατετηρημένα δ ϊ Απλής ψύξεως...................................... 15 8

66) Κατεψυγμένα.............................................................................. 15 8

2. Γλωσσοειδή μαύρα (Rriuhardtius hippoglossoidcs):

αα) Νωπά ή διατετηρημένα δ ϊ Απλής ψύξεως ...................................... 15 8

66) Κατεψυγμένα.............................................................................. 15 8

S) Βακαλάοι (Cadus morliua, Boreogadus suida, Gadus ogac):

1. Νωποί ή διατετηρημένοι δΓ Απλής ψύξεως........................................... 15 13,9

2. Κατεψυγμένοι.......... ........................................................................... 15 13,9

ι) Γάδοι μέλανες (Pollachius víreos):

1. Νωποί ή διατετηρημένοι δϊ Απλής ψύξεως........................................... 15 15

2. Κατεψυγμένοι.......... :.......................................................................... 15 15

κ) Καλλαρίαι (Mclanogramnius aeglefinus): '

1. Νωποί ή διατετηρημένοι δ ϊ Απλής ψύξεως............. ............., . . .  . 15 15

2. Κατεψυγμένοι...................................................................................... 15 15

λ) Γάδοι (Merlangus merlangus):

1. Νωποί ή διατετηρημένοι δ ϊ άπλής ψύξεως........... . . .................. 15 15

2. Κατεψυγμένοι......................... ......................................................... , 15 15

μ) Μουρούνες (Μolva spp.):

I. Νωποί ή διατετηρημένοι 5Γ Απλής ψύξεως.......... 15 15

2. Κατεψυγμένοι............ ..........................................  ......................... 15 15

ν) Γάδοι τής ’Αλάσκας:
(Thcragra chalcogramma) καί κίτρινοι Γάδοι (Pollachius pollachius):

1. Νωποί ή διατετηρημένοι δΓ άπλής καταψύξεως . .............................
'. ' γ ’ ; 

15 15

2. Κατεψυγμένοι....................... ................................................. 15 15

ξ) Σκόμδροι (Scomber scombru¿ Scomber japonicus καί orcynopsis unicolor):

1. ’Από 15 Φεβρουάριου μέγρι 15 Ιουνίου: 

αα) Νωποί ή διατετηρημένοι δΓ άπλής καταψύξεως........................ άτελώς άτελώς

66) Κατεψυγμένοι . . . .................... ........................................ άτελώς άτελώς

2. Άπό 16 ’Ιουνίου μέχρι 14 Φε6ρουαρίου:

αα) Νωποί ή διατετηρημένοι δ ϊ άπλής καταψύξεως........................ ' 20 20

66) Κατεψυγμένοι............................................................... . · 20 20

ο) Άντζούγαι (Engraulis spp ):

1. Νωποί ή διατετηρημένοι δι’ άπλής καταψύξεως.............................. 15 15

2. Κατεψυγμένοι.......................................................................... 15 15



31. 12. 81 ’Επίσημη ’Εφημερίδα τώ ν  Εύρωπαϊκών Κ οινο τή τω ν Άρι9 . L 379/23

Δασμοί

Κλάση 
τοΟ ΚοινοΟ 

Δασμολογίου
Περιγραφή έμπορευμάτων

Αύτόνομοι
»/Ο

ή είσφοραί 
(Ε)

Συμβατικοί
°/ο

1 ^ 2 3 4

03.01
(συνέχεια)

Β. I. π) ΓΙλάτακες (πησσοί καί χωματίδαι) (Pleuronectes platcssa):

1. Νωποί ή διατετηρημένοι δι’ άπλης ψύξεως........................................ 15 15

2. Κατεψυγμένοι.............................................................................. .. . 15 15

ρ) Χειμάρα ή κοινή (Plaiichthys flesns):

1. ΝωπαΙ ή διατετηρημέναι δι’ άπλης ψύξεως........................................ 15 ’ 15

2. Κατεψυγμέναι ................................................................................. 15 15

σ) Σπαρίδαι τών ειδών Demex dentex καί Pagellus spp.:

1. Νωπαί ή διατετηρημέναι δι’ άπλης ψύξεως........................................ 15 15

2. Κατεψυγμέναι .................................................. ............................ 15 15

τ) Μερλούκος (Meiíucrius spp ): .

!, Νωποί ή διατετηρημέναι δι" άπλης ψύξεως........................................ 15 15 (α)

2. Κατεψυγμένοι................................................................................... 15 15 (α)

υ) Γάδοι τού είδους poutassus (Micrornesistius poutassou-ή Gadus poutassou) . . 15 15

% ' φ) "Ε τερο ι.................................................................... ............................. '15 15

II. Φιλέτα:

α) Νωπά ή διατετηρημένα δι’ άπλης ψύξεως............... λ . · ........................... 18 18

6) Κατέψυγμένα: i
1. Βακαλάων (Gadus morluia· Boreogadus saida■ Gadus'ogac) ............... 18 15(6)

2. Γάδων μελάνων (Pollechius virens)..................................................... 18 15

3. Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)........................................ 18 15

4. Σκορπιών τού Βορρά ή σεβαστών (Sebastea spp.) .............................. 18 13,9

S. Γάδων (Merlangus merlangus)............................. ............................ .. 18 15

6. Μουρουνών (Molva spp.) . ................................. .............. 18 15

7. Τόννων (Thunnus spp. καί Euibynmis sp p .)............. ....................... 18 18

8. Σκόμβρων (Scomber scombrus, Scomber japonicus καί Orcynopsis unico
lor) .................................................................................................. 18 15

9. Μερλουκίων (Merlucciio spp.) .............................. ........................... 18 . 15

18 15

11. Πλατάκων (πησσοί καί χωματίδαι) (Pleuronectcs platessa).................. 18 15
■ ν' ,

12. Χειμάρων τών κοινών (Plaiichthys flesus)............... '........................... 18 15

13. Ρεγγών............................................. .. .".'Vi · ■ · . . . . · . · 18 15

14. Λοιπών.......................................................... , ................................. 18 15

Γ. Συκώτια, αύγά καί γαλακτοφόροι σάκκοι.......................................................... 14 σ ' 10

(α) Δασμός 8 ο/ο γιά τούς μερλουκίους τού είδους ΜετΙικχώδ δίΐίηεαώ στά όρια έτησίαξ δασμολογικής ποσοστώσεως 2 000 τόνων, πού 
παραχωρείται άπό τίς Αρμόδιες άρχές.

(6) Δασμός 8 ο/ο γιά βακαλάους τοΟ είδους ΰαδιίί αιοΛω-ι στά όρια έτησίας δασμολογι\·ης ποσοστώσεως 10 000 τόνων, πού παραχωρείται 
άπό τίς αρμόδιες άρχές.
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Δασμοί

Κλάση 
τοΟ ΚοινοΟ 

Δασμολογίου
Περιγραφή έμπορευμάτων

!

Αύτόνομοι
ο/ο

ή είσφοραί 
(Ε)

Συμβατικοί
%

1 2 3 4

03.02 Ιχθύες άπεξηραμένοι, ήλατισμένοι ή έν Αλμη. Ιχθύες καπνιστοί, έστω καί ¿ψημέ
νοι προ ή κατά τήν διάρκεια τού καπνίσματος:

Α. Άπεξηραμένοι, ήλατισμένοι ή έν Αλμη:

I. 'Ολόκληροι, Αποκεφαλισμένοι ή τεμαχισμένοι:

α) Ρέγγαι ................................................................................................ 12 12

6) Βακαλάοι (Gadus morhua· Boreogadus suida · Gadus ogac).................... 13 (α) 13(6)
.. γ) Άντζούγιαι (Engraulis spp.)................................................................. 15 10

δ) Γλωσσοειδή τοΟ ’Ατλαντικού (Hippoglossue hippoglossus).................... 15 —

β) Σολομοί ήλατισμένοι ή έν Α λμ η ......................................................... 15 1

■* ζ) Λ ο ιπ ο ί................................................................................................ 15 j -)

11. Φιλέτα:

α) ΒακαλΑων (Gadus morhua ■ Boreogadus saida - Gadus ogac) ................. 20 (α) 20

6) Σολομών, ήλατισμένα ή έν άλμη.......................................................... 18 15

γ) Γλωσσαειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides), ήλατισμένα ή έν 
ά λ μ η ................................................................................................... 18 15

δ) Λοιπά.................................................. ................................................ 18 16

Β. Καπνιστοί, έστω καί ¿ψημένοι πρό ή κατά τή διάρκεια τού καπνίσματος:

1. Ρ έ γ γ α ι..................................................................................................... 16 10

II. Σολομοί . ■ . , · . . . .......... .................................. κ .ι.................................. 16 13

HI. Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides).............................. .. 16 15 1

IV. Γλωσσοειδή τού ’Ατλαντικού (Hippoglossus, hippoglossus) . . . . . . . . . . 16 16

V. Σκόμδροι (Scomber scombrus, Scomber japonicus καί O cynopsis unicolor) . . 16 14
VI Πέστροφες.............................................................................. 16 14

VII. Χέλια (Anguilla spp.).................................: ..................................... 16 14

VIII. Λ ο ιπ ο ί..................................................................................................... 16 14
Γ. Συκώτια, αύγά καί γαλακτοφόροι σάκκοι.......... ................................ ............... 15 11

Δ. Άλευρα ιχ θύ ω ν ................................................. .......... ' ................ 15 13
03.03

.

Μαλακόστρακα καί μαλάκια συμπεριλαμβανομένων καί τών όστρακοφόρων (έστω 
καί κ'.χωρισμένα τοΟ όστρακο« ή κογχυλίου αύτών) νωπά (ζώντα ή μή) διατετηρημέ- 
να δΓ απλής ψύξεως κατεψυγμένα, άπεξη ραμένα, ήλατισμένα ή έν Αλμη. Μαλακό- 
στρακα μετά τών όστράκων των απλώς βεβρασμένα έν δδατι:

Α. Μαλακόστρακα:
1. Καραβίδες.............................................................................. 25 (γ)

II. ’Αστακοί (Homarus spp.):

α) Ζ ώ ντες .............................................................................. 25 9,3

6) Έτεροι:

1. ’Ολόκληροι...................................................................... 25 11,1
2. Μή κατονομαζόμενοι:

αα) Κατεψυγμένοι............................................................ 25 18,5

66) "Ετεροι................................................. .................... 25 20

(α) Ή είσπραξη τοΟ δασμοΟ αύτοΟ Αναστέλλεται έπ’ Αόριστον.
(6) ’Ατέλεια στΑ όρια έτησίας δασμολογικής ποσοστώσεως 25 000 τόνων πού παραχωρείται Από τίς Αρμόδιες Αρχές, 
(γ) Βλ. παρΑρτημα.



31. 12. 81 ’Επίσημη Εφημερίδα τώ ν  Εύρωπαϊκών Κ οινο τή τω ν Άρι3 . L 379/25

Δασμοί

Κλάση 
τοΟ ΚοινοΟ 

Δασμολογίου
Περιγραφή έμπορευμάτων

Αύτόνομοι 1
*Α>

ή είσ^οραί
Συμβατικοί ! 

ο/ο

1 2 3 4

03.03
(συνέχεια)

A. III. Καβούρια καί γλυκέος δδατος καραβίδες:

α) Καβούρια τών ειδών Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. καί Cal- 
linectes sapid us...................................................................................... 18 12,4

6) Λοιπά.................................................................................................. 18 15

IV. Γαρίδες:

α) Γαρίδες τής οίκογενείας Pandalidac..................................................... 18 12

6) Γκρίζες γαρίδες τού είδους crangon:

1. Νωπαί, διατετηρημέναι δι’ απλής ψύξευις ή άπλώς βεβρασμέναι έν 
ύ δ α τ ι ............................................................................................. 18 18

2. Έ τ ε ρ α ι ........................................................................................... 18 18

γ) Έ τ ε ρ α ................................................................................................ 18 18

V. Λοιπά:

α) Μικροί άστακοί Νορβηγίας:

1. Κατεψυγμένοι................................................... ............... 14 12

2. Λοιποί.........................................................·. .................. 14 12

4 » 6) Μή κατονομαζύμενα............................................................................ • 14 12

Β. Μαλάκια συμπεριλαμβανομένων καί τών όστρακοψόρων:

1. Στρείδια:

α) Στρείδια πεπλατυσμένα μή ζυγίζοντα άνω τών 40 γραμμαρίων τό τεμά- 
χ ιον........................................ άτελώς άτελώς

6) "Ε τερ α ....................  ................................... ..................................  . 18 18

11. Μ ύ δ ια ..................................................................................................... 10 10

ill. Κοχλίαι (σαλίγκαροι) έτεροι τών τής θαλάσσης......................................... 6 άτελώς

IV. Λοιπά:

α) Κατεψυγμένα:

1. Καλαμάρια: » '

αα) Ixjligo spp............................................... .. . . . ....................... 8 6

66) Todarodes sagiitatus.......................... 8 6

γγ) Illex spp.... ............... ............. 8 8

δδ) Έτερα.............. ....................
2. Σηπίαι τών ειδών Sepia officinalis, Bossia macrosoma, Sepiola rondeleti.

8

8

8

8

3. Όκτάποδες τού γένους Octopus...................... 8 8

4. Στρείδια τού είδους St. Jacques (Pecten maximus)............ 8 8

5. Πελωρίδες ή άχιβάδες καί άλλα είδη τής οίκογενείας Veneridae .... 8 8

6. Έ τερα..................................... 8 8

6) Μή κατονομαζόμενα:

1. Καλαμάρια:

αα) J.oligo spp....................... .......... 8 6

66) Todarodes sàgittàtus.......................... 8 6

\ γγ) Illex spp.................................. 8 8 •S
δδ) Έ τερ α.................................. 8 8

2. Λο ιπ ά........................ ............. 8 8

‘
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 100/76 Παρών κανονισμός

"Αρθρο

8
9

101 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

"Αρθρο

9
10
11
13

15
16 
17 
20 
19 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37

I



3. 2. S2 ’Επίσημη Εφημερίδα τών Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων Άριθ. L 51/!

(Πράξεις, γιά τήν ισχύ τών όποιων άπαιτεΐται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΧ) άριθ. 389/82 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής Ι5ης Φεβρουάριου 1υ3*.

περί αμάδων παραγωγών καί τών ένώσεών τους στόν τομέα τοδ δάμδακος

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας ύπόψη:

« ρυνθήκη περί ίδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
ινότητος

τήν πράξη προσχωρήσεως τού 1979, καί ιδίως τήν παρά
γραφο 9 τοΟ πρωτοκόλλου άηιθ. 4,

τήν πρόταση τής Επιτροπής ( !), ' ' '

τή γνώμη τοϋ ΕύρωπαϊκοΟ Κοινοβουλίου 0 ,

’Εκτιμώντας:

δτι κατά τό ώς άνω πρωτόκολλο, προκειμ^ίΡΓΚφααδε- 
ροποιηθεΐ ή άγορά μέ τή βελτίωση τών-δίάρδρώσβών^ 
έπίπεδο προσφορά; καί δ',αθέσεως στήν α γ ερ ν  xg^KgSi- . 
στώς ένισχύοεως στην παραγωγή ..πρέπει νά συμπληρω
θεί μέ ένισχύσεις ύπέρ τών όμάδων παραγωγών καί τών 
ένώσεών τους:

— ot όποιες συνιστώνται μέ πρωτοβουλία τών Ιδιων τών 
παραγωγών,

—  οί όποιες προσφέρουν έπαρκή έγγύηση όσον άφορδ 
τή διάρκεια καί τήν άποτελεσματικότητα . τής

4|θάσεώς τους,

υί όποιες άναγνωρίζονται άπό τό ένδιαφερόμενο 
Κράτος μέλος·

ότι στό έν λόγω πρωτόκολλο προβλέπεται έπίοης ότι 
έμπίπτει στή δικαιοδοσία τοϋ Συμβουλίου ή θέσπιση 
τών γενικών κανόνων τοΟ προαναφερθέντος καθεστώτος 
κατόπιν προτάσεως τής ’Επιτροπής·

δτι ένδείκνυταμ κατ’ άρχήν, νά καθορισθοϋν λεπτομε- 
ρεΤς δροι άναγνωρίσεως ώστε νά εξασφαλίζεται ότι οί 
όμάδες καί οί ένώσεις θά άνταποκρίνονται, ιδίως δσον 
άφορδ τή διάρκεια καί τήν άποτελεσματικότητα τής 
δράσεώς τους, στις άπαιτήσεις πού καθορίζονται άπό τό 
έν λόγω πρωτόκολλο · δτι, γιά τό σκοπό αυτό, ¡¿ ¿ ρ ο υ ·.» « · 
αυτοί πρέπει νά περιλαμβάνουν - κυρίως τήν όλική 
συγκέντρωση τής προσφοράς καί ένα Ικανοποιητικό**! 
έλεγχοτής παραγωγής καί τή; οιαΟέσεως στην άγορα 
καθωςΈαΤ&ΤΓτ^ίςεις πού είναι άπαραίτητες προκειμένου

(') ΕΕ άρι9. C  272 τή; 24. 10. 1981, σ. 4.0  ΕΕ άριδ. C  327 τής 14. 12. 1981, σ. 120.

νά έξασφαλισθεΐ δτι οί όμάδες καί οί ένώσεις θά\ίι 
συγκροτούνται κατά τρόπο μΓΡι ιιΓι ιι ιι ήι ριϊ 11|[ ΊΓι || 
έμφανίζουν έπαρκή οικονομική δραστηριότητα · \

ότι πρέπει, έπιπλέον, νά παθορισθεΐ ή φύση καί τό ύψος 
τών ένισχύσεων πού θά χορηγούνται στίς όμάδες καί 
στίς ένώσεις· δτι ή χορήγηση ένισχύσεων γιά τήν 
κάλυψη τών δαπανών συστάσεως καί διοικητικής 
λειτουργίας τους γιά τά τρία πρώτα έτη καθώς καί 
ένισχύσεων στίς έπενδύσεις πού είναι άπαραίτητες γιά 
τήν άσκηση τών δραστηριοτήτων τους κυρίως γιά τήν 
προσφορά καί τη διάθεση στην άγορά μπορεί νά άποτε- 
λέσει τό κατάλληλο κίνητρο γιά τή δημιουργία όμάδων 
καί ένώσεων πού νά άνταποκρίνονται στίς άπαιτούμενες 
προϋποθέσεις· δτι πρέπε» νά καταστεί ύποχρεωτική ή 
χορήγηση τών προαναφερθεισών ένισχύσεων προκειμέ
νου νά έξασφαλισθεΐ ή έφαρμογή τοϋ σχεδιαζόμενου 
καθεστώτος σέ όλες τις περιοχές τής Κοινότητας στίς 
όποιες θεωρείται άναγκαϊο ·

δτι, δσον άφορδ τις ένισχύσεις συστάσεως καί διοικητι
κής λειτουργίας, ή ένίσχυση πού χορηγείται στίς ένώσεις 
πρέπει νά περιοριστεί σέ ένα άνώτατο συνολικό ποσό 
γιά νά ληφθεί ύπόψη τό γεγονός δτι κάθε μία όμάδα πού 
προσχωρεί έχει ήδη τύχει ή εξακολουθεί νά τυγχάνει 
ένισχύσεων συστάσεως καί διοικητικής λειτουργίας · δτι 
πρέπει έπιπλέον νά καθορισθεί δεόντως καί μέ άκρίβεια 
τό έπίπεδο τών ενισχύσεων πού πρόκειται νά χορηγη
θούν στίς όργανώσεις πού υπήρχαν πρό τής θεσπίσεως 
τού προβλεπομένου καθεστώτος καθώς καί τό έπίπεδο 
τών ένισχύσεων πού πρέπει νά χορηγείται σέ περίπτωση 
συγχωνεύσεως οργανώσεων πού ήδη πληρούν τίς άπαι- 
τούμενες προϋποθέσεις-

δτι, δσον ____ _ ___ __________ ,
νά ρ ιο^ Λεφθεί δτι αφορούν διαρθρώσεις πού πρόκειται 
νά χρησιμοποιηθούν άπό τίς ομάδες, άπό τίς ένώσεις {¿ΓΥ 
από κοινού από τά μέλη τουςηδτι πρέπει έπιπλέον, νά 
έξασφαλισθεΐ ότι θασνμβάλουν στή συστηματική
βελτίωση τών ύφισταμένων διαρθρώσεων δτι είναι 
σκόπιμο, κατά συνέπεια, να προβλεψθεί δτι οί ένισχύ- 
σεις αύτές χορηγούνται στά πλαίσια προγραμμάτων πού 
περιλαμβάνουν λεπτομερή άνά\θση τής καταστάσεως 
τοϋ τομέα καί της σχεδιαζόμενης βελτιώσεως, καταρτί
ζονται άπό τά Κράτη μέλη καί έγκρίνονται άπό τήν 
’Επιτροπή στά πλαίσια διαδικασίας πού θά έξασφαλίζει
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στενή συνεργασία μεταξύ τών Κρατών 'μελών καί τής 
Επιτροπής · δτι ή συνεργασία αυτή μπορεί νά έξασφαλι- 
σθεΐ μέ τρόπο ικανοποιητικό στά πλαίσια τής Μόνιμης 
'Επιτροπής Γεωργικών Διαρθρώσεων πού συνεστή3η μέ 
τό άρθρο 1 τής άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου τής 4ης 
Δεκεμβρίου ¡962 περί τοϋ συντονισμού τών πολιτικών 

. τών.γεωργικών -διαρθρώσεων (') ·

δτι προκειμένου οΐ κοινοτικές δαπάνες, πού συνδέονται 
μέ την έφαρμογή του ύπό μελέτη καθεστώτος, νά 
ύποβλη3οϋν σέ χρηματοδοτικούς κανόνες καί σέ κατάλ
ληλες διαδικασίες πρέπει στόν τομέα αύτό μέ τόν ειδικό 
γεωργικό χαρακτήρα, νά τύχουν έφαρμογής οί διατάξεις 
τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριδ. 729/70 τοϋ Συμβουλίου τής 
21ης ’Απριλίου 1970 περί χρηματοδοτήσεως τής κοινής 
γεωργικής πολιτικής (*), δπως τροποποιήθηκε τελευταία 
άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 3509/80 (3) ·

t , πρέπει νά κα3ορισ3εϊ ή σχεδιαζόμενη διάρκεια 
8ώς καί τό προβλεπόμενο κόστος τής κοινοτικής 

παρεμβάσεως· ά&,,&άρκεια πέντε έτών καί προβλεπό- 
μενο κόστος 14 έκατομμύρια ECU μποροϋν νά συμβά
λουν άποτελεσματικά στή βελτίωση τής διαρ3ρώσεως 

προσφοράς βάμβακος καί στήν προσαρμογή τής 
παραγωγής τοϋ προϊόντος αύτοϋ στις άπαιτήσεις τής 

,άγοράς·

δτι ή ’Επιτροπή πρέπει νά είναι σέ 8έση νά έλέγχει άν οί 
θεσπιζόμενες άπό τά Κράτη μέλη διατάξεις γιά τήν 
εφαρμογή τοϋ ύπό μελέτη καθεστώτος τηροϋν τούς 
δρους του · δτι πρέπει έπιπλέον νά είναι σέ θέση νά άξιο- 
λογεϊ κάθε χρόνο τά πρακτικά άποτελέσματα τής έφαρ
μογής τοϋ άναφερθέντος καθεστώτος

. ·;  -ι |

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ 1

δ ια τά ξεις γιά τή σύσταση καί τά καθήκοντα τών 
όμάδων παραγωγών καί τών ένώσεών τους καθώς καί 
γιά τις ένισχύσεις πού τούς χορηγούνται γιά τό ξεκίνημά 

τους

Άρθρο I

1. 'Ομάδα παραγωγών, κατά τήν έννοια τοϋ παρόντος 
κανονισμού, νοείται κάδε όργάνωση παραγωγών βάμβα
κος σέ μάζες, τής κλάσεως 55.01 τοϋ Κοινοϋ Δασμολο
γίου, ή όποια συνεστήθη μέ τήν πρωτοβουλία τών ίδιων 
τών παραγωγών μέ σκοπό κυρίως:

— τήν προώθηση τής συγκεντρώσει^; τής προσφοράς,

— -^'προσαρμογή τής προσφοράς στις άπαιτήσεις τής 
άγοράς,

■ήΐί ή^όποία ένει άναγνωρισθει άπό τό ένδιαφεράμενοΙ 
,Γρδτοςμέλος σύμφωνα μέ τό άρθρο 2.

Ο) ΕΕ άρι3. 136 τής 17. 12. 1962, σ. 2892/62. 
(!) ΕΕ άριθ. L 94 τής 28. 4. 1970, σ. 13.
(>) ΕΕ άρι3. L 367 τής 31. 12. 1980, σ. 87.

2. "Ενωση, κατά τήν έννοια τοϋ παρόντος κανονισμού, 
νοείται κάθε όργάνωση άποτελούμενη άπό ομάδες παρα
γωγών, ή όποια έπιδιώκει τούς ίδιους σκοπούς μέ τίς 
τελευταίες καί ή όποια έχει άναγνωρισθεί άπό τό 
Κράτος μέλος σύμφωνα μέ τό άρθρο 2.

Άρθρο 2

Τά Κράτη μέλη άναγνωρίζουν τίς όμάδες παραγω- 
ών καί τίς ένώσεις τους, συμπεριλαμβανομένων τών 

όργανώσεων πού ήδη ύπάρχούν κατά τό χρόνο ένάρξεως 
ισχύος τοϋ παρόν·τσΓκαν5ΐτσμθΐί· οί οποίες υποβάλλουν 
σχεηκη^ϊτηση καί πληρούν τίς κατωτέρω προϋποθέ
σεις:

αη προβλέπουν στό καταστατικό τους τήν ύποχρέωση 
γιά τούς παραγωγούς πού είναι μέλη τών όμάδων 
καί γιά τϊς'δμδδες πού εΊνσι -μέλη της ενώσεως:

—  νά παρέχουν, σχετικά μέ τή συγκομιδή καί τά 
διαθέσιμό τους, τίς πληροφορίες πού τούς 
ζητούνται άπό τήν όμάδα ή τήν ένωση,

—  νά έφαρμόζουν, δσον άφορά τήν παραγωγή 
τή διάθεση στήν άγορά, τούς κανόνες πού έχουν 
υΙοθετηθεί αντίστοιχα άπό τήν όμάδα ή τήν 
ένωση,
νά διαθέτουν στήν άγορά τό σύνολο τής παρα
γωγής τους μέσω της όμαόας ή τής ένώσεως.

Ωστόσο:

—  ή τελευταία αύτή ύποχρέωση δέν έφαρμόζεται 
γιά τό τμήμα τής παραγωγής γιά τό όποιο οί 
παραγωγοί έχουν συνάψει συμβάσεις πωλήσεως 
ή έχουν άναλάβει ύποχρέωση διαθέσεώς του 
πρίν άπό τήν είσοδό τους στήν όμάδα, έφ’ δσον 
ή έν λόγω όμάδα είχε ένημερωθεϊ, πρίν άπό τήν 
. είσοδό τους, γιά τήν έκταση καί τή διάρκεια τών 
κατ’ αυτόν τόν τρόπο άναληφθεισών ύποχρεώ- 
σεων,

—  ύ όιιάδα τ  ύ ένωση απορεί νά έξουσιοδοτεΐ τά 
μέλη της νά ποανιιατοποιοϋν ιιόνα τους, σέ 
συμβατική βάση, τή διάθεση στήν άγορά ένός 
μέρους τής παραγωγής σύμφωνα μέ κανόνες πού 
καθορίζουν καί τών όποιων έλέγχουν τήν έφαρ- 
μογή·

6) Γιά τό
σκοπό αύτό πρέπει:

— Οί όμάδε;| νά άντιποοσωπεύου
10 παραγωγούς, οι δε ένωσεις τι 
όμάδες, _ ----- -

—  οί μέν όμάδες νά (έλέγχουν) έτήσια ποσότητα 
παραγωγής μή έκκΌκΐσμΓνου βάμβακος τουλ 
τττον _12£ τόνων βάμβακος, οί δέ ένώσεΐ^ου. 
χιστον 10 000 τόνων.

Έν τούτοις, κατά παρέκκλιση τών διατάξεων αύτών:

—  οί όμάδες παραγωγών οί συνιστώμενες στή Σικε
λία πρέπει νά έλέγχουν έτήσια ποσότητα παρα
γωγής μή έκκοκισμένου βάμβακος τουλάχιστον 
100 τόνων,

—  οί ένώσεις οί συνιστώμενες στήν Ιταλία πρέπει 
νά άντιπροσωπεύουν τίς όμάδες παραγωγών πού 
ύπάρχούν σέ κάθε περιοχή παραγωγής

Ρ  ί

τουλάχιστον 50
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ηπειρώτικη 
βορειοανατολική 1 Ε/./;αδα 

μπορούν, μέ σύμφωνη1 yVW^f|TTl^T^wpfJM¡!!?Tir 
άνΐΠΤΡ'’''"·'^“ “"1“ '“  τ ί~ (1|i'^Sr4 παραγωγών πού 
υπάρχουν. σέ έπίπεδο κάθε μιας από τίς περιοχές 
ϊυτές, έάν, λόγω δυσχεραω’/^ΪΓΓΚτπήσπίΙ^σέ)'* 
ϋρεΐλονται στήν κατάσταση τού δικτύου τών 
μέσων συγκοινωνιών, δέν έξασφαλίζεται διαφο- 

„ ρετικά ή καλή λειτουργία τών ένώσεων αύτών · 

γ)| έχουν νομική προσωπικότητα ή έπαρκή ικανότητα 
■ δικαίου γιά νά είναι, σύμφωνα μέ τήν έθνική νομο
θ εσ ία , ύποκείμενο δικαιωμάτων καί ύποχρεώσεων· 

περιλαμβάνουν στό καταστατικό τους διατάξεις πού 
έξασφαλίζουν δτι τά μέλη μιας όμάδας ή ένώσεως, 
πού έπιθυμούν νά άποχωρήσουν έχουν τή δυνατό
τητα νά τό πράςουν:

— ύστερα á ^ r y ^ r i  τουλάχιστον συμμετοχή τους 
στήν όμάύα η την ένωση μετά τήν άναγνώρισή 
τους, καί

—  ύπό τόν δρο δτι κοινοποιούν τήν πρόθεσή τους 
έγγράφως στήν όμάδα ή τήν ένωση τουλάχιστον 
δώδεκα μήνες πριν άπό τήν άποχώρησή τους.

Οί διατάξεις αύτές έφαρμόζονται μέ τήν έπκρύλαξη 
τών έθνικών νομοθετικών ή κανονιστικών διατά
ξεων πού άποσκοποϋν στήν προστασία, σέ καθορι
σμένες περιπτώσεις, τής όμάδας, τής ένώσεως ή τών 
πιστωτών τους έναντι τών οικονομικών συνεπειών 
πού θά. μπορούσαν νά προκόψουν άπό τήν άποχώ- 
ρηση ένός μέλους ή στήν παρεμπόδιση τής άποχωρή- 
σεως ένός μέλους κατά τή διάρκεια τής οικονομικής 
χρήσεως·

τηρούν χωριστά λονιστικά βιβλία γιά τίς δραστη
ριότητες γιά τίς όποιες αναγνωρίζονται. Αύτά τά 
λογιστικά βιβλία καθώς καί αύτά πού σχετίζονται 
μέ τίς άλλες δραστηριότητες τής όμάδας ή τής 
ένώσεως έχουν σκοπό κυρίως νά έπιτρέπουν τόν 
ύπολογισμό τών ένισχύσεων πού προδλέπονται στό 
άρθρο 4 καθώς καί τήν έξακρίβωση τής χρησιμοποι-

• ήσεως αύτών τών ένισχύσεων καθώς καί έκείνων 
!.ού προδλέπονται στό άρθρο 5 · 

στ) δέν κατέχουν δεσπόζουσα θέση στή κοινή άγορά ■ 

ζ) άποκλείουν, δσον άφορδ τό σύνολο τών δραστηριο
τήτων τους, κάθε διάκριση μεταξύ τών παραγωγών 
ή όποια άνττβαίνει στή λειτουργία τής κοινής 
άγοράς καί στήν έπίτευξη τών γενικών στόχων τής 
συνθήκης καί ιδίως κάθε διάκριση πού έχει σχέση 
μέ τήν ιθαγένεια ή τόν τόπο έγκαταστάσεως.

2. Ή  διάθεση στή άνορ,ά. κατά τήν έννοια τής παρα^ 
γράφοιΠ περίπτωση α, καλύπτει τίς ακόλουθες δραστη
ριότητες σχετικά μέ τό προϊόν πού άναφέρεται στό 
άρθρο 1:

— συγκέντρωση προσφοράς,
— προετοιμασία γιά πώληση,
— προσφορά σέ άγοράζοντες χονδρικό

ι ΐ  *
Τά Κράτη μέλη:

άποφασίζουν γιά τήν άναγνώρισή έντός προθεσμίας 
τριών μηνών άπό τής καταθέσεως τής αίτήσεως,

ε)

Άρθρο 3

— άνακοινώνουν. έντός προθεσμίας δύο μηνών, στήν 
Επιτροπή κάθε άπόφαση χορηγήσεως, άρνήσεως ή 
άνακλήσεως τής άναγνωρίσεως.

2. Ή άναγν^ ισ η  μιας όμάδας παραγωγών ή ένώσεως 
άνακαλείται:

Θ έάν δέν πληρώθηκαν ή δέν πληροΰνται πλέον οί δροι 
άναγνωρίσεως πού προδλέπονται στόν παρόντα 
κανονισμό ·

6) έάν βασίζεται σέ έσφαλμένα στοιχεία · 

γ) έάν ή όμάδα ή ή ένωση έξασφάλισε τήν άναγνώρισή 
μέ άνττκανονικά μέσα ·

δ) στήν περίπτωση πού ή 'Επιτροπή διαπιστώνει δτι τό 
άρθρο 85 παράγραφος 1 τής συνθήκης έφαρμόζεται 
στις συμφωνίες, αποφάσεις καί τίς έναρμονισμένες 
πρακτικές πού άναφέρονται στήν παράγραφο 3.

Στήν περίπτωση πού προδλέπεται στό σημείο γ, ή 
άνάκληση τής άναγνωρίσεως έχει αναδρομική ισχύ καί 
οί ένισχύσεις πού έχουν χορηγηθεί δυνάμει τού άρθρου 
4 καί 5 έπανακτώνται.

3. Στήν περίπτωση πού ή Επιτροπή διαπιστώνει, δτι 
τό άρθρο 85 παράγραφος 1 τής συνθήκης έφαρμόζεται 
στις συμφωνίες, άποφάσεις ή τίς έναρμονισμένες 
πρακτικές:

—  μέ τίς όποιες παραγωγοί πού άναφέρονται στό άρθρο 
1 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση συγκροτούν 
όμάδα πού πληροί τούς δρους τού παρόντος κανονι- 

. σμοΰ ή όμάδες συγκροτούν ένωση πού πληροί τούς 
δρους τού παρόντος κανονισμού,

—  ή μέ τίς όποιες θεσπίζονται ή έκτελοΰνται οί κοινοί 
κανόνες τού άρθρου 2 παράγραφος 1 σημείο α 
δεύτερη περίπτωση.

ή σχετικά μέ άύτές λαμβανομένη άπόφαση έφαρμόζεται 
μόνο άπό τής ήμερομηνίας τής διαπιστώσεως.

Άρθρο 4

1. Τά ένδιαφερόμενα Κράτη μέλη χορηγούν στις 
όμάδες καί ενώσεις, κατά τή διάρκεια τριών έτών άπό 
τής ήμερομηνίας τής άναγνωρίσεώς τους, ένισχύσεις γιά 
νά ένθαρρύνουν τή σύστασή τους καί νά διευκολύνουν 
•φδιοικητική λειτουργία τους. Τό ποσό τών ένισχύσεων 
αύτών είναι δυνατόν νά καταβάλλεται κατά τή διάρκεια 
περιόδου πέντε έτών.

2. Τό ύψος τών ένισχύσεων πού χορηγούνται στις 
όμάδες παραγωγών γιά τό πρώτο, δεύτερο καί τρίτο έτος 
άντίστοιχα:

α) ίσοΰται κατ' άνώτατο δρω μέ 3, 2 καί 1 % τής άξίας 
τών προϊόντων:

—  πού προέρχονται άπό τίς όμάδες παραγωγών πού 
άναφέρονται στό άρθρο 1 παράγραφος 1,

—  τά όποια άφορδ ή άναγνώρισή καί τά όποια 
διατίθενται στήν άγορά ·

6) δέν μπορεί ωστόσο νά υπερβαίνει τό 60, 40 καί 20 % 
τών πραγματικών δαπανών συστάσεως καί διοικητι
κής λειτουργίας τους.

I I
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3. Τό ποσό τών ένισχύσεων πού χορηγείται στις

άΧΤσούται κατ’ άνώτατο όριο μέ 60, 40 καί 2(5% τών 
πραγματικών δαπανών συστάσεως καί διοικητική; 
λειτουργίας τους γιά τό πρώτο, δεύτερο καί τρίτο 
έτος άντίστοιχα·

6) δέν μπορεί, ωστόσο νά ύπερβαίνει τό συνολικό ποσό 
τών 50 000 ECU.i

4. Ή  άξια τών προϊόντων τής παραγράφου 2 περί
πτωση α ύπολογίζεται κατ’ άποκοπή γιά κάδε έτος 
βάσει: ι
—  τής έτήσιας ποσότητας πού διατίδεται στή άγορά 

σύμφωνα /ιέ τό άρθρο 2 παράγρος 1 σημείο α τρίτη 
περίπτωση,

—  τοϋ μέσού όρου τών τιμών πού έπιτυγχάνει ό παρα
γωγός.

5. ■ Οί πραγματικές δαπάνες συστάσεως καί διοικητι
κής λειτουργίας, κατά τήν έννοια τών παραγράφων 2 
περίπτωση δ καί 3 περίπτωση α, καθορίζονται σύμφωνα 
μέ τόν κανονισμό ΕΟΚ άριδ. 2084/80 (')·

6. ΟΙ προδλεπόμενες άπό τό παρόν άρδρο ένισχύσεις 
χορηγούνται:

α) στις όμάδες καί στις ένώσεις πού συνεστήδησαν πριν 
άπό τήν έναρξη ισχύος τού παρόντος κανονισμού, 
μόνο στό μέτρο τών συμπληρωματικών δαπανών πού 
άπαιτήδηκαν γιά τήν προσαρμογή τους στις άπαιτή- 
σεις τού άρθρου 2·

6) στις όμάδες καί στις ενώσεις πού σχηματίζονται άπό 
προϋπάρχουσες όργανώσεις οί όποιες πληρούν ήδη 
τούς όρους τού παρόντος κανονισμοϋ^μόνο^__

—  άν προκύπτουν άπό συγχώνευση 'πού νά τούς 
έπιτρέπει νά έπιτύχδΰν καλύτερα τούς σκοπούς 
πού άναφέρονται στό άρδρο 1,

— στό μέτρο τών δαπανών πού συνεπάγεται ή 
σύστασή τους (δαπάνες σχετικές μέ τις προπαρα
σκευαστικές έργασίες καί τήν κατάρτιση τής 
συστατικής πράξεως καί τού καταστατικού). ·

ΤΙΤΛΟΣ I!

Ενισχύσεις στις έπενδύσεις πού μπορούν νά χορηγη
θούν στις όμάδες παραγωγών καί τις ένώσεις τους

Άρθρο 5
1. Προκειμένου νά συμβάλουν στή βελτίωση τών, 
διαρθρώσεων αά έπίπεδο προσφοράς και διαδέσεως στήν 
άγορά καί στήν τυποποίηση καί βελτίωση τής ποιό
τητας στά Κράτη μέλη χορηγούν στις όμάδες παρα
γωγών καί ένώσεις, πού έχουν συσταδεϊ βάσει τού 
άρθρου 2, ένισχύσεις στις έπενδύσεις:

α) πού είναι ά ττη ρ ι-η τη τίη ·

— νιά τϋν έωαοιιονΰ τών κοινών κηνήνην πού 
άναφέρονται στό άρδρο 2 παράγραφος 1 σημείο α 
δεύτερη περίπτωση,

— νι<̂  ^  δί(̂ £σΤΙ στήν άνορά πού άναωέρεται στό 
α753ρο 2 παράγραφός 1 σημείο α τρίτη περίπτωση: 

καί πού άφορούν κυρίως τή συγκομιδή, τήν έκκόκ-

I

κιση, τήν άποδηκευση και τι) συσκευασια

6) πού προορίζονται Α’ά χρησιμοποιηθούν άπό τήν 
όμάδα ή τήν ένωση\ή)άπό κοινού άπό τά μέλη τους ·

Γ 'ΐ') πού έγγράφονται στά προγράμματα πού έγκρίνονται 
\ | σύμφωνα μέ τό άρδρο 8.

2. Οί ένισχύσεις πού προβλέπονται στήν παράγραφο 1 
είναι ίσες κατ’ άνώτατο όριο πρός τό 50 % τού κόστους 
τής πραγματοποιούμενης έπενδύσεως.

Άρθρο 6

1. Τά προγράμματα άποβλέπουν στήν άνάπτυξη καί
τήν όρ^οΧογική όργάνωση τής παραγωγής καί τής διαδέ- 
σ ε^ 'το ύ  βάμβακος στήν άγορά. Καταρτίζονται άπό τά 
Κράτη μέλη καί καλύπτουν |ΐΓρήΤ~Τ[· ιιύι'ιΐ'/ο Μ|. 
έπικραταας τους. ______

2. Τά προγράμματα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τά 
άκόλουδα στοιχεία:

α) τόν προσδιορισμό τής γεωγραφικής περιοχής καί 
τών δραστηριοτήτων πού άφορούν ·

6) τήν ύφιστάμενη κατά τήν έναρξη κατάσταση καί τις 
τάσεις πού Αναμένεται νά προκόψουν, ιδίως σέ δ,τι 
άφορδ:

— τήν παραγωγή βάμβακος (ποσότητα, έκταση, 
σπουδαιότητα σέ σχέση μέ τή συνολική παρα
γωγή, διάβρωση, ύπάρχουσα κατάσταση σέ 
έπίπεδο έκμηχανήσεως),

—  τις δυνατότητες διαδέσεως καί τίς προοπτικές 
τους

— τήν ύπάρχουσα κατάσταση σέ έπίπεδο 
προσφοράς, διαδέσεως στήν άγορά καί προετοι
μασίας γιά πώληση, καί ιδίως τό δυναμικό τών 
ένδιαφερόμενων έπιχειρήσεων (συμπεριλαμβανο
μένων τών έπιχειρήσεων έκκοκκίσεως) ·

γ) τίς ανάγκες στίς όποιες άνταποκρίνεται τό 
πρόγραμμα καί τούς στόχους πού έπιδιώκει κυρίως:

—  τό δυναμικό πού πρέπει νά έπιτευχδεϊ συνολικά 
καί κατά συγκεκριμένη περιοχή, τό όποιο κατα- 
νέμεται άνά διαφορετικό τύπο έπενδύσεων καί 
κλιμακώνεται διαχρονικά,

—  τά προβλεπόμενα κριτήρια άποδόσεως·

δ) τίς έπιδράσεις τού προγράμματος στό εισόδημα τών 
γεωργικών έκμεταλλεύσεων τής έν λόγω γεωγραφι
κής περιοχής·

Ο  ΕΕ άριδ. L 203 τής 5. 8. 1980, σ .  9.

ε) τά μέσα γιά τήν έπίτευξη τών στόχων τού προγράμ
ματος ιδίως: συνολικό ποσό έπενδύσεων (συμπερι- 
λαμβανομένης τής μ,,^όδου ύπολογισμού). διάκριση 
μεταξύ τού ποσού πού προορίζεται γιά τόν έκσυχρο- 
νισμό καί έκείνου πού προορίζεται γιά τήν 
άνάπτυξη καθώς καί μεταξύ τών ποσών πού προορί
ζονται γιά τούς διάφορους τύπους έπενδύσεων καί 
τίς διάφορες ένδιαφερόμενες περιοχές ·

ι
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στ) τό ποσοστό ένισχύσεως πού προβλέπεται άπό τό 
Κράτος μέλος ύπέρ τών διαφορετικών τύπων έπενδύ- 
σεων ·

ζ) τήν προβλεπόμενη προθεσμία γιά τήν πραγματοποί
ηση τού προγράμματος ή όποια δέν πρέπει νά 
ξεπερνά τά πέντε έτη.

. · .. I ■: . . .  /- ■■ ■
I

"Αρθρο 7

I. Τά προγράμματα καθώς καί οι τελικές τους 
προσαρμογές διαβιβάζονται στήν 'Επιτροπή άπό τό ή τά 
Κράτη μέλη στό έδαφος τών όποιων όφείλουν νά έκτελε- 
σθούν.

2. Κατόπιν αίτήσεως τής Επιτροπής, τό ή τά Κράτη 
μέλη πού ένδιαφέρονται γιά ένα πρόγραμμα παρέχουν 
συμπληρωματικά στοιχεία πρός έκτίμηση στά πλαίσια 
τών πληροφοριών πού άπαιτοϋνται σύμφωνα μέ τό 
άρθρο 6.

"Αρθρο 8

1. Εντός προθεσμίας έξι μηνών άπό τής ήμερομηνίας 
λήψεως κάθε προγράμματος ή τών τροποποιήσεων του, ή 
Επιτροπή άποφασίζει γιά τήν έγκρισή του κατά τήν 
διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 22 τού κανονι
σμού (ΕΟΚ) άριθ. 355/77 τού Συμβουλίου τής 15ης 
Φεβρουάριου 1977 περί κοινής δράσεως γιά τή βελτίωση 
τών συνθηκών μεταποιήσεως καί έμπορίας τών γεωργι
κών προϊόντων ('), μέ τήν προϋπόθεση ότι παρέχονται 
δλα τά στοιχεία πού προβλέποντάι στό άρθρο 6 τού 
παρόντος κανονισμού.

2. Κατά τήν προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 
έγκριση, ή ’Επιτροπή καθορίζει, ένδεχομένως, κατόπιν 
συμφωνίας μέ τό ένδιαφερόμενο Κράτος μέλος, τά 
βασικά στοιχεία πού πρέπει νά άναφέρονται στήν 
έκθεση πού άναφέρεται στό άρθρο 14 δεύτερη περί
πτωση.

ΤΙΤΛΟΣ III
’

Χρηματοδοτικές διατάξεις

"Αρθρο 9

ά μέτρα πού προβλέποντάι στόν τίτλο 1 καί II τού 
αρόντος κανονισμού θεωρούνται ώς κοινές ένέργειες 
ατά τήν έννοια τού άρθρου 6 παράγραφος 1 τού κανο- 
σμού (ΕΟΚ) άριθ. 729/70.

"Αρθρο 10

Ή  διάρκεια πού προβλέπεται γιά τήν πραγματο- 
ίησπ τών κοινών ένεργειών είναι πέντε έτη άπό τής

ΕΕ άριθ. L 51 τής 23. 2. 1977, σ. 1.

ήμερομηνίας ένάρξεως τής ισχύος τού παρόντος κανονι
σμού.

2. Πριν άπό τή λήξη τής περιόδου πού άναφέρεται 
στήν παράγραφο 1, ό παρών κανονισμός θά έπανεξετα- 
σθεί άπό τό Συμβούλιο κατόπιν προτάσεως τής ’Επιτρο
πής καί βάσει έκθέσεως τής 'Επιτροπής πού θά έμφανίζει 
τά άποτελέ.σματα τής έφαρμογής του.

3. Τό προβλεπόμενο συνολικό κόστος τής κοινής ένέρ- 
γειας πού προβλέπεται στόν τίτλο 1 καί τό όποιο έπιβα- 
ρύνει τό Ταμείο, Τμήμα Προσανατολισμού, άνέρχεται σέ 
2 έκατομμύρια ECU.

4. Τό προβλεπόμενο συνολικό κόστος τής κοινής ένέρ- 
γειας πού προβλέπεται στόν τίτλο (I καί τό όποιο έπιβα- 
ρύνει τό Ταμείο, Τμήμα Προσανατολισμού, άνέρχεται σέ 
12 έκατομμύρια ECU.

5. Τό άρθρο 6 παράγραφος 5 τού κανονισμού (ΕΟΚ) 
άριθ. 729/70 έφαρμόζεται στόν παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 11

1. ΟΙ δαπάνες τών Κρατών μελών, στό πλαίσιο τών 
κοινών ένεργειών πού προβλέποντάι στούς τίτλους I καί 
II είναι έπιλέξιμες άπό τό Ταμείο, Τμήμα Προσανατολι
σμού.

2. Τό Ταμείο, Τμήμα Προσανατολισμού, άποδίδει στά 
Κράτη μέλη τό 40% τών επιλέξιμων δαπανών.

3. Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τής παραγράφου 2 
θεσπίζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται 
στό άρθρο 13 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 729/70.

Άρθρο 12

1. Οί αιτήσεις άποδόσεως άφορούν δαπάνες πού πραγ
ματοποιούνται άπό τά Κράτη μέλη κατά τή διάρκεια τού 
ήμερολογιακού έτους καί ύποβάλλονται στήν ’Επιτροπή 
πριν άπό τήν 1η Μαΐου τού έπόμενου έτους.

2. Ή  συνδρομή τού Ταμείου άποφασίζεται σύμφωνα 
μέ τό άρθρο 7 παράγραφος 1 τού κανονισμού (ΕΟΚ)

! άριθ. 729/70.

3. Προκαταβολές μπορούν νά χορηγηθούν άπό τήν 
’Επιτροπή.

4. Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τού παρόντος άρθρου 
θεσπίζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία τού άρθρου 13 
τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 729/70.

Άρθρο 13

Ό  παρών κανονισμός δέν θίγει τό δικαίωμα τών Κρατών 
μελών νά λαμβάνουν, στό πλαίσιο τών ένισχύσεων πού 
προβλέποντάι στό άρθρο 4 παράγραφοι 2 καί 3, συμπλη
ρωματικά μέτρα ένισχύσεως, μέ- όρους ή λεπτομέρειες 
χορηγήσεως διαφορετικές έκείνων πού προβλέποντάι σ’ 
αύτόν ή γιά ποσά μεγαλύτερα τών άνωτάτων όρίων πού 
προ^/χπονται σ’ αύτόν, μέ τήν έπιφύλαξη ότι τά μέτρα 
αύτά δέν άντίκεινται στά άρθρα 92, 93 καί 94 τής 
συνθήκης.

\
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ΤΙΤΛΟΣ IV

Γενικές διατάξεις

έκθεση τών αποτελεσμάτων έφαρμογής τοΟ παρόντος 
κανονισμοϋ κάθε έτος πρίν από τίς 31 Μαρτίου, καί 
τήν πρώτη φορά πριν άπό τίς 31 Μαρτίου 1983.

Άρθρο 14

Τά ένδιαφερόμενα Κράτη, μέλη γνωστοποιούν στην 
'Επιτροπή:

— τίς νομοθετικές, κανονιστικές καί διοικητικές διατά
ξεις έφαρμογής τοϋ παρόντος κανονισμοΟ τό άργό- 
τερο ένα μήνα μετά τή θέσπισή τους,

Άρθρο 15

Ό  παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν τρίτη ήμέρα 
άπό τής δημοσιεύσεώς του στήν Επίσημη Εφημερίδα 
τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ό  παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός δλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε 
Κράτος μέλος.

"Εγινε στις Βρυξέλλες, στίς 15 Φεβρουάριου 1982.

Γ'.ά τό Συμβούλιο 

Ό Πρόεδρος 
Ρ. άί KF.EFLSMAEK.ER

! .

Γ '
Ρ.

ί ;

ι η 
! ί
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‘‘•"ΑίΤ·"
Κ Α Ν Ο Ν ΙΣ Μ Ο Σ  (Ε Ο Κ ) άριθ·. 2958/82 Τ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ

τή ς  4ης Νοέμβριον 1982 

"·ε? ίι.ΐή 4 προδλέφεως ε ιδ ικώ ν '-μέτρων - γιά τή ν περίοδο έμπορίας 1982/83 σχετικά μέ τις  __
οργανώσεις παραγωγών ελαιόλαδου

" 4

■ ■ - ¿ ί Α
■■ .<i: .·.*·*.

'xsgSif.:.
'ΥΈίώ-ε·

Τ Ο  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ  Τ Ω Ν  Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ω Ν  Κ Ο ΙΝ Ο Τ Η Τ Ω Ν . 

Έχοντας ΰπόψη:

τή συνθήκη περί ίδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας, καί ιδίως τό άρθρο 43.

:ι
τήν πρόταση τής ’Επιτροπής (0.

τή γνώμη τοϊ· Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (-),

’Εκτιμώντας:

οτι ΰ κανονισμός άριί). 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου τής 
2 2 α ; Σεπτεμβρίου ! 966 περί δημιουργίας κοινής όργανώ- 
σεως αγοράς στον τομέα τών λιπαρών ουσιών (-1), όπως 
τροποποιήθηκα τελευταία από τόν κανονισμό (ΕΟΚ) 
άριθ. 1413/82 (4). έχει προβλέψει ότι. άπό τήν περίοδο 
εμπορίας 1982/83. ή ενίσχυση στήν παραγωγή γιά τό 
ελαιόλαδο χορηγείται σε συνάρτηση μέ τήν ποσότητα 
ελαίου πού πραγματικά παράγεται άπό τούς ελαιοπαρα
γωγούς πού είναι μέλη τών αναγνωρισμένων οργανώ
σεων παραγωγών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού 
αυτού ·

ότι. λόγω τών προθεσμιών εφαρμογής τού συστήματος 
πού προβλέπεται στύν κανονισμό άριθ. 136/66/ΕΟΚ. ή 
αναγνώριση τών οργανώσεων παραγωγών καί τών 
ενώσεων τους δέν 3ά μπορούσε νά γίνει-έγκαιρα έτσι 
ώστε νά επιτρέψει τήν εφαρμογή τού έν λόγω καθεστώ
τος άπό τήν 1η Νοεμβρίου 1982· ότι υπό τις συνθήκες 
αυτές, πρέπει, αφενός, νά μετατεθεί ή εφαρμογή τού 
καθεστώτος πού θεσπίζεται άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) 
άριθ. 1413/82 στήν άρχή τής περιόδου 1983/84 καί. 
αφετέρου, νά διατηρηθούν γιά τήν περίοδο 1982/83 τά 
εφαρμοζόμενα μεταβατικά μέτρα, όσον αφορά τις ύργα- 
νώσεις παραγωγών -ελαιόλαδου, κατά τίς. προηγούμενες 
περιόδους. Επιπλέον πρέπει νά καταργηΟούν ορισμένες 
διατάζεις τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριί). 1917/80(ή ·

οτι, λόγω τής ύπάρχόυσας κατάστασης στήν Ελλάδα, 
πρέπει νά προβλεφΟει γιά τό Κράτος μέλος αυτό παρά
ταση τής προθεσμίας γιά τή σύσταση τών οργανώσεων 
παραγωγών,

Ε Ξ Ε Λ Ω ΙΕ  Τ Ο Ν  Π Α Ρ Ο Ν Τ Α  Κ Α Ν Ο Ν ΙΣ Μ Ο :

Άρθρο /
!. Στό άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. ; -13/32 
προστίθεται τό έζής εδάφιο:

«  Εντούτοις τά σημεία 2. .3. 4 καί 5 του άρθρου 1 
εφαρμόζονται άπό τήν 1η Νοεμβρίου 1983».-·

2. Στό άρθρο 1 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1917/80 
τά σημεία 1. 2. 4 καί 5 διαγράφονται.

Άρθρο 2

1. Κατά παρέκκλιση άπό τό άρθρο 5 παράγραφος 2 
εδάφιο πρώτο περίπτωση πρώτη του κανονισμού άριθ. 
136/66/ΕΟΚ. κατά τή διάρκεια τής περιόδου 1982/83. ή 
ενίσχυση στήν παραγωγή χορηγείται επίσης —σέ συνάρ
τηση μέ τήν παραγόμενη ποσότητα ελαιόλαδου— στους 
έλαιοκαλλιεργητές πού είναι μέλη όργανώσεως παρα
γωγών. ή όποια έχει συσταΟεϊ πριν άπό· τίς 15 Νοεμ
βρίου 1982 ττ, όσον «φορά τήν Ελληνική Δημοκρατία, 
έχουν ενεργήσει — πριν άπό τήν ημερομηνία αυτή— τίς 
αναγκαίες διατυπώσεις γιά τή σύστασή της. καί πληροί 
τίς παρακάτω προϋποθέσεις:

— έχει συγκροτηθεί σύμφωνα μέ τό άρθρο 5 παράγρα
φοι ! καί 2 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ, 1360/780).

—  είναι σέ θέση νά ελέγχει τήν παραγωγή έλα ιώ ν  ·< « ( 

ελαίου τών μελών της.

— είναι εξουσιοδοτημένη νά υποβάλλει αίτηση *;ά 
ενίσχυση στήν παραγωγή γιά όλους τούς έλαιοκ ’.- 
λιεργητές μέλη της.

— είναι εξουσιοδοτημένη νά· εισπράττει τήν ενίσχυση- 
καί νά αποδίδει σέ κάθε μέλος της τό μερίδιο πού τού 
αναλογεί.

—  έχει έναν έλάχιστ<> αριθμό μελών ή δέχεται έναν
ελάχιστο όγκο παραγωγής ελαίου. . '

— αποκλείει, στό σύνολο τών δραστηριοτήτων της. 
κάθε διάκριση μεταζύ τώ ν  παραγωγών πού είναι 
δυνατόν νά γίνουν μέλη, ή όποια βασίζεται ιδίως 
στήν ιθαγένεια ή τόν τόπο εγκατάστασης

2. Οι ενδιαφερόμενε; οργανώσεις παραγωγών πού 
άναφέρονται στήν παράγραφο !, υποβάλλουν, τό αργό
τερο στις 30 Νοεμβρίου 1982. αίτηση στις αρμόδιες 
έφχές τού σχετικού Κράτους μέλους μέ σκοπό τόν 
έλεγχο της τήρησης τών προϋποθέσεων πού άναφέρονται 
-την παράγραφο ί

Τό σχετικό Κράτος μέλος:

— αποφασίζει σχετικά μέ τήν αίτηση εντός προθεσμίας 
45 ημερών ά-/* τήν υποβολή τηςΠ  ΕΓ. άριθ. C 263 γ·;; 7. 10. 1982. <τ. 9. 

ιό Γνώμη ποί· 8'.απ·πώ.11ηκκ σάς 29 'Οκτωβρίου 1982 (δεν έχει 
«.κύμα δημυσιει θ»:ί στήν Επίσημη ’Εφημερίδα).Ιό. ΓΕ 'ώηίί. Ί72 τη; 34 9 1>)06. η. .Ό25 ΐ "

• μ ΓΕ άριθ. 1. If· 2 τής 12. 6. |««2. σ. &• ί Γ.γ άριθ. I Ι.νύ γ ;; !ν 7. υι.νί. ο. !.
—  γνωστοποιεί έν συνεχεία τήν απόφασή του στήν 

'Επιτροπή καί σάς ενδιαφερόμενε; οργανώσεις πα̂ ι- 
γιο γών εντός προθεσμίας ¡5 ημερών.

ί  23 ‘·. I V >’ ~  <
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3. Οί. οργανώσεις παραγωγών πού έχουν -συσταΟεϊ όποιο 3ά καθορισθεϊ άπό τό ποσό τη; ένίσχυσης οπήν
κατά τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας ¡973/79, παραγωγή πού τούς έχει καταδ/.ηΟεί. Τό ποσοστό κύτό
Ι979/30: ¡930/31 καί 1931/82; δυνάμει τών κανονισμών ' προορίζεται- νά· καλύψει τά έςοδα πού προκύπτουν άπό 
ίΓ:ν<') 77Κ7/73ύ'!. ίΕΟΚ) άριό. 2377/79 (-), ίίτΟΚ) \ - τ ί ;  δραστηριότητες των οργανώσεων··παραγωγών πού
άριΟ, 2525/32 (5) καί (ΕΟΚ) άριδ. 2939/81 (ή, συντχίζούν,.. ,·
νά απολαύουν του καθεστώτος ενισχύσεως πού προδλέ-" 
πεται. στην παράγραφο !. \Ι

Οί όρν . παραγωγών πού άναφέροντα; στό πρώτο 
εδάφιο ·.. ηλώνουχ τό αργότερο στις 30 Νοεμβρίου 1932, 
στο σχετικό Κράτος μέλος τις ενδεχόμενες τροποποιή
σεις της διάρθρωσής τους πού έγιναν μετά τήν αναγνώ
ρισή τον:.

Τό σχετικό Κράτος μίλα,
—  Ο •’γ;·;.-ι, !άσνι των 3κδομένοιν αυτών, κατά πέτο 

Γ..;α·ίθλο·.·'·«Όν νά τηρούνται οί πρυύποδέσεις πού
■ ΰιαφέροιτάι στήν παράγραφο !,
—  άνακοινώνει τό αποτέλεσμα τών ελέγχων αυτών στήν 

Επιτροπή καί στις ένδιαφερόμπνες οργανώσεις παρα
γωγών, τό Αργότερο στις 20 Δεκεμβρίου 1932.

4. Οί λεπτομέρειες έφαραν/ή; τοΟ παρόντος άρθρου 
«εσπιζοντα. σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προΰ/επεται
φό ο / ·  ο  33 τοΟ κ α / Ο Ό σ μ ο ν  άρ.λ !36/υέ>;Εί>Κ.

Ά ρ θ ρ ο ->

! ; .  Ο ι  ~.\ι π α ρ α ν · : ) ' . ' π ·  π ο υ  α ν α φ ε ρ ο ν τ α ι  σ τ ο
Γ μ λ  2  μ π ο ρ ο ύ ν  ν ά  π υ ρ  . ' κ ρ α τ ή σ ο υ ν  έ ν α  π ο σ ο σ τ ό ,  τ ό

. άναφέρονται στάάρδρο 2 παράγραφος Ί.

2. Οί λεπτομέρειες εφαρμογής τής παραγράφου ! 
θεσπίζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται 
στό άρθρο 38 τοϋ κανονισμού άρ:3. 130/66/ΕΟΚ. >

Άρθρο 4

Τό άρθρο 5 παράγραφος 3, τό άοΰρο !2 παράγραφος ί. 
καί τό άρθρο 20ό παράγραφος 2 .τού κανονισμού ά>,·.ν>. 
Ι36/66/ΕΟΚ. .εφαρμόζονται επίσης στις όργανώσπ^ 
παραγωγών πού άναφέρονται στό.άρθρο 2 τού παρόντος 
κανονισμού.

Ά ρθρο 5

Ό  παρώ-' κανονισμός αρχίζει νά ισχύει άπό την ημέρα 
τής δημοσίευσής του στήν Σ:.. σ .. η Έρηρ.γίδα :Ρ,ν 
Σ ’ . ;■ ~κ: κι ν Κ η ; ι ν  ~ω ι1

‘Εφαρμόζεται άπό ίης Νοεμβρίου 1982.

'Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάδε 
Κράτος μέν.υς.

"Εγινε στις Βρυξέλλες, στίς 4 Νοεμβρίου 1932.

Γ ίά  τό Συμβούλιο 

Ό  Πρόεδρος 

Β. ΗΛΑΚΙΡΗΚ

ί:! τα ά ··.'}. :. 53! τής 23. Η. ίί!ΤΚ. σ. ·ν 
ί'· Ε/. ά. :> 2Μ της 3!. I·!. ϊ·ο >. σ 5.
ί
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ΚΑίΝΟΝΙΣΜΟΣ- (ΕΟΚ.) άριΟυ 2964/32 TÜ1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ- 

τής 5ης Νοεμβρίου 1582

:ερί τών λεπτομερειών- εφαρμογής τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άρίόυ 2958/32 περί προΰλε-αεως
ί,ττ ΙΩΩοΠ ί 

έλα ιολάδου
ευιχων μέτρων γιά rnv πεοίο5ο ¿..¡.τορίας 1582/8121π·ην Λ ~;··'ι·~ τί.~ ό α ν η ν ύ ν ε κ πυραγωγών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ TCIH- ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΞΕΛΩΙΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝ Ο ΝΙ! Ν'Ο:

έχοντας υπόψη:- j

τή· συνθήκη περί ίδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής ' 
Κοινότητος,

τον κανονισμό -άριΤ.. ί35/66/ΕΟΚ. τσϋ Συμβουλίου, τής 
22^^^ πτεμορίοό 1966 περί δημιουργίας κοινής όργανώ- 

. σετ^αγορ-Ες στον τομέα τών λιπαρών ούσιών(;), όπως 
τροποποιήθηκε -τελευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ)
óQ i413/32  (:), ■ ..

τό·; κανονισμό (ΕΟΚ · άρι3. 2953/R2 του Συμβούλιού τής 
'4η; ΝοεμυρΤν 1952 περί προδλέψεως ειδικών αέτεων 
ν.ά τήν π : ^ !vS2/35 c.mv άφοοά τί·; όονανώσειε.
~ ΐοανΟΓ/ών έ .τ.Όαάδοϋ (3), καί ιδίως τό άρθρο 2 παρά
γραφο; 1 καί τό άρθρο 3 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας:

röa  ο i  όργάνώσεις παραγωγών ελαίων καί έλαιολάδοο 
,.ύ  άναφέροντσι στό άρίρο 2 τοΟ κανονισμού (ΕΟΚ)

. άρΐν>. 2953/52 πρέπει νά περιλαμβάνουν έναν ελάχιστο-, 
αριθμό μελών ή νά. παράγουν έναν Τάχιστό όγκο έλαιο- 
λάόοι>· ότι τά όρια αυτά πρέπει-νά καθοριστούν* σέ 

. επίπεδα πού νά συμβιβάζονται μέ τίς δυνατότητες έλέγ- 

. χου πού ίω ίστανται τή, στιγμή αυτή σέ κάθε Κράτος 
τ ί^ π α ρ ο ν ,-Υ ΰ ; ·

. φ .  .
ότι, προκε;μένου νά διευκολυνθεί ή αναγνώριση τών 
-Ομνφίάσέων παραγωγών γιά- τήν περίοδο 1982/33,

° ί  έλαιο καλλιεργητές. πού άλλάζουν- όργάνοση 
πκυαγώγών γιά τήν έν λόγιο περίοδο νά κάνουν σχετική 
όηλωσηα

ότι. σύμφωνα μέ τό άρδρο 3 παράγραφος 1 τοϋ κανονι
σμού ·/ΕΟ'<! άοι.Τ. 2953/82, είναι σκόπιμο νά κά·9ορισί)εϊ 
τό μέγιστο πο-σοσΐο· της κνισχύσεως πού μπορεί νά 
παρακρατεΐται άπό τίς όργανώσετς παραγωγών γ ά τήν 
Κ'ν.ΙΐψΠ t .'·//“/;■-όν γ.· *.· ‘"tpO.V·/·'·!'·/· /./j :ui ''/ '.''(.'η :·.;
έλ.:γ/ου· ότι πρέ~ π νά οιασ-φαλισυ-ί ; γοησιυσ-/ίηση 
τών r νικρατον-. ‘των ποσών γιά τή γ / · . ' 1 ;η 
·-' · ¿ργου ■'■·' -φέρεται σ ;ό  άρλγο ο πυρ o/'V's · 
τού έν λόγω :■ ι . ονισμοϋ ·

“/.pipo 1

1. Κ άδε οργάνωση παρ^γω;̂ )ν
λαίίου, αναοεαομενη στό άρύμο

π ώ ν  καί έλαιο 
τοι> κανονισμού.

■ - (.ΕΟΚ). άρ»3. 29Í37S2. άφυλλα:

'—  έ<ι>’ όσον συνιστάται στήν Ιταλία, νά περιλαμβάνει 
τουλάχιστον -25.000 παραγωγού; ή ·-: περιλαμβάνει 
αριθμό μελιών πού νά έχουν παράγει μαζί, κατά τή 
διάρκεια τών,τριών τελευταίων περιόδων, μιά μέση, 
ποσότητα ελαίου άνά περίοδο τουλάχιστον ίση μέ 
13 000 τόνους .

—  έφ’ - όσον συνιστάται στή Γαλία. · ά περιλαμβάνω, 
τουλάχιστον 1-060 παραγωγού:  ν. νά περιλαμβάνει 
αριθμό μελών που νά έχουν παράγει μαζί, κατά τή 
διάρκεια των τριών τελευταίων πε.-.ύ.',ων. μιά μέση 
ποσότητα άλα ίου άνά περίοδο τουλάχιστον ίση μά 
100 τόν·.'·

—  έφ’ όσον συνιστάται στήν ηπειρωτική Ελλάδα ή στις 
νήσους Κρήτη, Ρόδο, Μυτιλήνη. Κέρκυρα; Εύβοια, νά 
περιλαμβάνει τουλάχιστον 1 00») παραγωγούς ή ν& -

. περιλαμβάνει αριθμό μελών πού νά έχουν παράγει 
μαζί, κατά τή‘διάρκεια τών τριώ ν τελευταίων περιό
δων εμπορίας, μιά μέση ποσότητα- έλαίου άνά 
περίοδο τουλάχιστον ίση μέ 500- τάνοκ.

—  έφώδσον συνιστάται στήν 'Ελλάδα καί σέ περιοχές 
άλλες άπό τίς. άναφερύμκνες στήν προηγούμενη

/παύλα, νά περιλαμβάνει τουλάχιστον 600 παοανω-. 
γούς ή νά περιλαμβάνει αριθμό παραγωγών πού νά · 
έχουν παράγει·’;μαζί, κατά τή διάρκεια τών τριών 
τελευταίων περιόδων έμπορίας. μιά μέση ποσότητα 
έλαίου άνά περίοδο τουλάχιστον ίση σέ 310 τόνο να

2. Κάθε έλοιοκαλλιεργητής πού άνήκε κατά τήν προη
γούμενη π,.μν,-οο σέ άνοτγνωμίσμέ/η οργάνωση παραγω
γών καί πού ζητεί νά προσχωρήσει -■··/' τέν -περίοδο
1922/33 σ'; -'γλ-τ ύν··'· - '.-π ιοτυ,; ν·'. : · ~ ·· \ λ
προοεί σέ σχετική ;·Ίν ; ο οήυ
ί):-,·ι’ιΙί-'ι'~ · '

η···α·-~ή Άα·- 
του (.· το

αναγραφει την 
πρ· ση οργά -

Οί όργανά
συ .·% Νιυυ;··

■υ ο/.επονι 
μέ τή γν·.; 

Ουσιών,

πιον παρόντα 
τή.; Επιτροπή;

·. υ Í-
“ασουν 
οΟεϊσσ:

ινον 

*· · ’*/.
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■ ν « " - ν  ΐ>· 
-

παράγραφος; 1 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άρι3. 2953/32“ άπό 
τώ  οργανώσεις παραγωγών, δεν μπορεί νά υπερβαίνει τό
2,4 -Α

Τα Κράτη μέλη παραγωγής βεβαιώνονται γιά τό δη  τά 
πασά πού πάρακρατούνται άπό τις οργανώσεις παρά
γω·;.:···. σέ έφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου·,. χρησι
μοποιώ νται άπό αυτές μόνο γιά τή χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων μέ τις οποίες έπυρορήζονται σύμφωνα 
με τό άρθρο 2 παράγραφος I τού κανονισμόν (ΕΟΚ) 
άριό. 2953/32.

*

Τά Κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τά πρός 
τόν σκοπό αύτό λαμβανόμενα μέτρα.

' ':.νίΊ“ Γϊ: *·.,"■ '■ " ’

Ά ρθρο 3 ' ,

Ό  παρών κανονισμός αρχίζει νά ισχύει άπό τήν ¡·μ:' 
τής δημοσίευσής τον στήν Έ ζ ίσ η μ η  Έ φ η μ .φ ώ ·' , 
Εύμ&καϊκών Κοινοτήτων.

Ό  παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ώς προς όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάβε 
Κράτος μέλος.

Έγινε, στις Βρυςύλλες, στις 5 Νοεμβρίου ! 532.

Γ ιά  τήν Έ ,τ ιψ ο π ή  
?οι>! ρΑ1.3ΛΟΕ& 

Μέλος τής Έ,ν.τροζής
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Κ Α Ν Ο Ν ΙΣ Μ Ο Σ  (Ε Ο Κ ) άριΟ. 1696/71 Τ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ  

τής 26ης ’ Ιουλίου 1971

περί κοινής όργανώσεως άγορδς σ τόν τομέα του λυκίσκου

ΤΟ ΣΥΜ Β Ο ΥΛΙΟ  ΤΩΝ ΕΥΡΩ Π ΑΪΚΩ Ν  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έ χ ο ν τα ς  ύπόψη:

τή συνθήκη περί ίδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Ο ικονομ ι
κής Κ ο ινό τη το ς , καί ιδ ίως τά  άρθρα 42, 43, 113, καί 
235,

τή ν  πρόταση  τή ς  ’ Επιτροπής, 

τή  γνώμη τή ς Σ υ νελεύ σ εω ς('),

τή γνώμη τή ς Ο ικονομ ικής καί Κ ο ινω ν ικ ή ς  ’ Επιτρο
πής,

’ Εκτιμώντας:

ό τ ι ή λ ειτουργία  καί ή ανάπτυξη τή ς κοινής αγοράς 
πρέπει νά συνοδεύεται άπό τή δημιουργία κοινής 
γεω ργικής π ολ ιτικής καί ό τ ι αύτή πρέπει, ιδίως, νά δη
μ ιουργεί κοινή  οργάνω ση  άγορών πού νά μπορεί νά 
λάβει δ ιάφορες μορφές άνάλογα  μέ τά  προϊόντα ·

ό τι ή κο ινο τική  παραγωγή τού λυκίσκου παρουσιάζει 
ιδ ια ίτερο  ενδ ιαφέρον σ τή ν  οικονομία ορ ισμ ένω ν πε
ρ ιοχώ ν τή ς Κ ο ινό τη το ς · ό τ ι γιά ορισμένους παραγω
γούς τώ ν  περιοχών αυτών ή παραγωγή αντιπροσωπεύει 
βασικό μέρος τώ ν  εισοδημ άτω ν τους·

ό τι όπως οί χυμοί καί τά φυτικά εκχυλίσματα τού λυκί
σκου δέν άναφέροντα ι σ τό  παράρτημα II τής συνθή
κης, τά προϊόντα  αυτά εξα ιρούντα ι άπό τή ν  εφαρμογή 
τώ ν  γεω ρ γ ικ ώ ν  δ ια τά ξεω ν αύτής τή ς συνθήκης, ένώ  ό 
λυκίσκος ύπάγεταυ ό τ ι όμως, επειδή τά προϊόντα  αυτά 
ύποκυΟιστούν κατά ένα μεγάλο μέρος τα μέν τά δέ, ή 
κα τάσταση  αύτή μπορεί νά κ α ταστή σει επ ισφαλή τά 
άποτελέσματα  τής κο ινής γεωργικής πολιτικής, πού 
άκολουθείτα ι σ τό ν  τομέα τού λυκίσκου· ό τι, γιά τό 
λόγο  αύτό, είνα ι άναγκαίο νά έπεκταθοΰν στούς χυμούς 
καί σ τά  φυτικά εκχυλίσματα τού λυκίσκου, βάσει τού 
άρθρου 113, τά  μέτρα πού αφορούν τις συναλλαγές μέ 
τίς τρ ίτες  χώρες καί, βάσει τού άρθρου 235, οί κανόνες 
εμπορίας πού θεσπ ίσθηκαν γιά τό λυκίσκο·

ό τ ι οί διεθνείς συναλλαγές παρουσιάζουν έκ παραδό- 
σεω ς μεγάλο ένδ ιαφ έρον γιά τούς παραγωγούς καί αύ-

( ’ ) ΕΕ άριθ. A  66 τής 1.7.1971, σ. 28.

τούς πού χρησιμοποιούν τό  λυκίσκο σ τή ν  Κ ο ινό τη τα " 
ότι, βασικά, ή α ξιοπ οίηση  τή ς  κοινο τικής παραγωγής 
γ ινό τα ν  μέχρι τώρα βάσει τή ς  ά ν τα γω ν ισ τικ ό τη τό ς  της 
σ τή  διεθνή άγορά καί τή ς  έλεύθερης πο ιοτικής καί πο
σο τικ ή ς  προσαρμογής τή ς παραγωγής σ τ ίς  άγορές· ό τ ι 
πρέπει, κατά συνέπεια, ή κοινή  οργάνω ση  αγοράς νά 
μήν έπ ιφέρει βσσικές τροποπ οιήσεις  σ τή ν  κατάσταση  
αύτή συμβάλλουσα ταυτοχρόνως μέ κατάλληλα  μέτρα 
σ τή ν  ποιοτική  β ελτίω ση  τώ ν  π ρο ϊόντω ν καί σ τή ν  
π ροστασία  τώ ν  παραγωγών άπό μία πιθανή ύποβάθ- 
μιση τού  σημερινού τους βιοτικού έπιπέδου·

ό τι πρέπει νά ακολουθείται σ έ  κο ινο τικό  έπίπεδο πολι
τική π ο ιό τη το ς  μέ τή ν  έφαρμογή δ ια τά ξεω ν σχετικ ώ ν  
μέ τή ν  π ιστοποίηση  τή ς ένδ είξεω ς  προελεύσεως, οί 
όποιες νά συνοδεύοντα ι άπό κανόνες πού νά άπαγο- 
ρεύουν κα τ' αρχήν τή ν  έμπορία τώ ν  π ρο ϊόντω ν γιά  τά 
όποια δέν έχει χορηγηθεί τό  π ισ τοπ ο ιη τικό  ή, γιά  τά 
είσαγόμενα  προϊόντα , πού δέν άνταπ οκρίνοντα ι σ τά  
α ντίσ το ιχα  έλάχ ισ τα  ποιοτικά  χαρακτηρ ισ τικά · ό τ ι έπί 
πλέον ένδείκνυται νά προθλεφθεϊ ό καθορισμός ενός 
ποιοτικού υποδείγματος πού νά άποτελεΐ βάση άναφο- 
ράς σ τίς  έμπορικές συναλλαγές καί νά έ ξα σφ α λ ίζε ι 
ικανοποιητική  διαφάνεια τή ς  αγοράς·

ό τι είνα ι άναγκαίο νά ύπάρχουν έπαρκείς πληροφ ορίες 
γιά τή ν  κατάσταση  καί τίς  προοπτικές έ ξ ελ ίξ εω ς  τής 
αγοράς σ τή ν  Κ ο ινό τη τα · ό τ ι, γιά  τό  σκοπό αύτό, τό  
γεγονός ό τ ι ένα μεγάλο μέρος τή ς παραγωγής δ ια τίθε
ται σ τά  πλα ίσ ια  υυμβάσεων πού συνάπτοντα ι πριν άπό 
τή συγκομιδή καί μάλιστα  γιά  πολλά έτη μπορεί νά 
διευκολύνει τή ν  πρόβλεψη τή ς άναπτύξεως τή ς αγοράς· 
ότι πρέπει γ ι ’ αύτό νά προθλεφθεϊ ή καταχώ ρηση  τού 
συνόλου τώ ν  συμβάσεων παραδόσεως τού λυκίσκου 
πού παράγεται σ τή ν  Κ ο ινό τη τα - ό τι πρέπει, έν  τούτο ις, 
ο ί π ληροφορίες αύτές νά καλύπτοντα ι μέ σ τα τ ισ τ ικ ό  
απόρρητο, γιά  νά παρέχεται σ τούς ένδιαφερομένους ή 
έξασφ ά λ ιση  ό τ ι δέν θά χρησιμοποιούντα ι γ ιά  άλλους 
σκοπούς κσί μέ τό ν  τρόπο αύτό νά έπ ιτυγχάνοντα ι εν
δείξεις άπόλυτα αντικειμενικές·

ό τι, γ ιά  νά έξασιοαλισθεί ικανοπ οιη τικό  β ιοτικό  έπί- 
πεδο σ τό  γεω ργικό  πληθυσμό καί γιά  νά σ ταθεροπ ο ιη 
θούν οί άγορές καί νά έξασφ αλ ισθούν λογικ ές  τιμές 
κατά τή ν παράδοση σ τούς καταναλω τές, πρέπει νά 
προωθηθεί ή συγκέντρω ση  τή ς  προσφοράς καί ή άπό 
κοινού  προσαρμογή, .άπό τούς γεωργούς, τή ς  παραγω
γής σ τ ίς  άπαιτήσεις  τή ς  άγοράς·
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δτι, γιά  τό  σκοπό αύτό, ή ένωση  τώ ν  γεω ρ γώ ν  σ έ  οργα
νισμούς, πού προβλέπουν τή ν  υποχρέωση νά συμμορ
φώνονται τά μέλη τους σ έ κοινές αρχές, εύνοεϊ τήν 
επίτευξη τώ ν  σ τό χ ω ν  τού άρθρου 39 τή ς συνθήκης· ό τ ι 
οί σ τόχο ι αυτοί είνα ι δυνατό νά πραγματοποιηθούν 
ιδίως, όχι μόνο μέ τή ν  ένωση  τώ ν  γεω ργώ ν ο έ  όμαδες 
παραγωγών, άλλα έπί πλέον μέ τή δημιουργία ένώ σεω ν 
τών ομάδων αύτών·

ότι, πρός άποφυγή κάθε διακρίσεως μεταξύ τώ ν  παρα
γω γών καθώς καί γ ιά  τή ν  εξασφ άλ ιση  τή ς  ένό τη το ς  καί 
τής άπ οτελεσμ α τικότη τος  τή ς άναληφθείσης ένερ- 
γείας, πρέπει νά προσόιορ ισθοϋν γιά  τό σύνολο  τής 
Κ ο ινό τη τος  οί όρο ι τούς όποιους πρέπει νά πληρούν οί Γ» 
ομάδες τώ ν  παραγωγών καί οί ενώ σεις  τώ ν  ομάδων τους ζ 
γιά νά α να γνω ρ ίζο ντα ι άπό τά  Κ ρά τη  μέλη· ό τ ι, γιά  νά ; 
επιτευχθεί ή αποτελεσματική  συγκ έντρω ση  τής προ
σφοράς, ε ίνα ι ιδ ίω ς αναγκαίο, άφ’ ένός. νά άποδεικνύε- 
ται ό τ ι οί ομάδες καί οί ένώ σεις  τώ ν  ομάδων έχουν 
επαρκή οικονομ ική  επιφάνεια καί άφ ’ έτέρου τό  σύ
νολο τή ς  παραγωγής τώ ν  παραγωγών ή τώ ν  όμάδων 
μελών νά διατίθετα ι σ τή ν  αγορά άπό τή ν  ομάδα ή άπό 
τήν ένωση , ε ίτε  απ' εύθείας, ε ίτε  άπό τούς παραγωγούς 
σύμφωνα μέ κοινούς κανόνες· /

ότι πρέπει νά προβλεφθοΰν δια τά ξεις, ικανές νά διευ
κολύνουν τή σύσταση  καί τή λειτουργία  τώ ν  όμάδων 
α υ τώ ν  ό τ ι γιά  τό  σκοπό αύτό πρέπει νά έπ ιτρέπετα ι στά  
Κράτη μέλη νά τούς χορηγούν εν ισχύσεις  γιά τμήμα 
τών όποιων ή Κ ο ινό τη τα  θά εξασφ α λ ίζε ι τή  χρηματο
δότηση · ό τ ι πρέπει, έν τούτοις, νά π ερ ιορ ίζετα ι τό 
ποσό τώ ν  εν ισχύσεω ν αυτών καί νά τούς προσδίδετα ι 
χαρακτήρας μεταβατικός καί βαθμιαίος μέ σκοπό τή ν  
προοδευτική αύξηση  τή ς  ο ικονομ ικής εύθύνης τώ ν 
π αραγωγών

ότι οί φυτείες λυκίσκου τή ς Κ ο ινό τη το ς , σ έ  ορισμένες 
περιπτώσεις, έχουν ανάγκη προσαρμογής τό σ ο  ώς 
πρός τίς  παραγόμενες ποικ ιλίες ό σ ο  καί ώς πρός τις 
δυνατότητες τή ς ορθολογικής όργανώ σεω ς τώ ν  έργα- 
σ ιώ ν καλλ ιέργειας καί συγκομιδής- ό τ ι πρέπει νά διευ
κολυνθεί γ ιά  ένα χρονικό διάστημα ή μετατροπή τής 
ποικιλίας τους καί ή άναδιάρθρωσή τους, μέ τή χορή
γηση ε ιδ ικώ ν έν ισχύσεω ν  σ τίς  ομάδες παραγωγών πού 
άναλαμβάνουν δρα σ τη ρ ιό τη τες  αυτού τού  είδους-

ότι, γιά νά εξασφ α λ ίζε τα ι ικανοποιη τικό β ιοτικό επί
πεδο σ τούς παραγωγούς, πρέπει νά προβλέπεται καθε
σ τώς ένισχύσεω ς· ό τ ι. γιά  νά δ ιαπ ιστω θεί άν υπάρχει 
λόγος γιά  τή ν  ενίσχυση  αυτή, ή 'Επιτροπή πρέπει νά 
υποβάλλει ετή σ ια  μία έκθεση σ τό  Συμβούλιο μετά τό ; 
τέλος τής συγκομιδής- ό τ ι ή ενίσχυση  μπορεί νά χορη- ί 
γεϊται αν ή έ ξέταση  τή ς έκθέσεως αύτής άποδεικνύει 
ότι ή μέση άπόδοση άνά εκ τάρ ιο  ή ταν ανεπαρκής, 
λαμθάνοντας ύπόψη τή ν κατάσταση  καί τή ν  προβλε- ι 
πόμενη τάση  τή ς άγοράς·

οτι τά σχεδ ια ζόμενα  μέτρα πρέπει νά επιτρέπουν τήν 
πρόβλεψη καθεστώ τος ε ισαγω γής πού νά συνεπάγεται 
μόνο τή ν  εφαρμογή τού Κ οινού  Δα σμ ολογ ίου - ό τ ι αύτό 
εφαρμόζεται αύτοδικαίως δυνάμει τής συνθήκης άπό 
την 1η 'Ιανουάριου  1970'

ό τ ι τό  σύνολο  τώ ν  μέτρων αύτών επ ιτρέπει τή μή εφαρ
μογή ο ίουδήποτε ποσοτικού  περιορισμού, σ τά  ε ξω τε 
ρικά σύνορα  τή ς  Κ ο ινό τη το ς · ό τ ι ό μηχανισμός αύτός 
είναι δυνατό κατ' εξα ίρεση  νά άποδειχθεί ανεπαρκής- 
.ότι, γιά νά μή μένει σ έ  αυτές τίς  π εριπ τώσεις ή κο ινο
τική άγορά απροστάτευτη  σ τ ίς  διαταραχές πού είνα ι 
δυνατό νά προκόψουν, ένώ  θά έχουν καταργηθεί τά  
εμπόδια κατά τή ν  εισαγω γή  πού υπήρχαν προηγουμέ
νως, πρέπει νά επ ιτρέπετα ι σ τή ν  Κ ο ινό τη τα  νά λαμβά
νει ταχέως όλα τά αναγκαία μέτρα·

ό τ ι σ τό  εσω τερ ικ ό  εμπόριο τή ς  Κ ο ινό τη το ς , ή ε ί
σπραξη κάθε δασμού ή φ ορολογ ική ς έπ ιβαρύνσεως 
ισοδυνάμου άποτελέσματος καί ή έφαρμογή κάθε πο
σοτικού  περιορισμού ή κάθε μέτρου ισοδυνάμου άπο
τελέσμ ατος άπαγορεύοντα ι αύτοδικαίως άπό 1ης ’ Ια 
νουάριου 1970, βάσει τώ ν  δ ια τά ξεω ν  τή ς  συνθήκης· ό τ ι, 
τέλος, ελλείψ ει ελά χ ισ τη ς  τιμής τή ν  31η Δεκεμβρίου 
1969, ή προσφυγή σ τό  άρθρο 44 τή ς συνθήκης απο
κλείετα ι αύτοδικαίως άπό 1ης ’ Ιανουάριου 1970·

ό τ ι ή άποτελεσμ ατικότη τα  τού  συνόλου  τώ ν  μέτρων 
πού διέπουν τή ν  κοινή οργάνω ση  αγοράς τού λυκίσκου 
κινδυνεύει άπό τή χορήγηση  ορ ισμ ένω ν έν ισχύσεω ν 
άπό τά  Κ ρά τη  μέλη· ό τ ι πρέπει ο ί δ ια τά ξε ις  τής συνθή
κης, πού επιτρέπουν τή ν  εκ τίμηση  τώ ν  έν ισχύσεω ν  πού 
είναι ασυμβίβαστες μέ τή ν  κοινή άγορά, νά εφαρμό
ζο ν τα ι σ τό ν  τομέα τού λυκ ίσκου- ό τ ι πρέπει, έν  τού το ις , 
νά προβλέπεται ένα  μεταβατικό καθεστώς γιά τίς  έθνι- 
κές ένισχύσεις  πού χορηγούντα ι γιά  πολυετείς συμβά
σεις  πρίν άπό τή ν  έναρξη  ισχύος τή ς κοινής όργανώ 
σεω ς άγοράς·

ό τι πρέπει νά προβλέπεται ή οικονομ ική  υπευθυνότητα 
τή ς Κ ο ινό τη το ς  γιά  τά  έξοδα  σ τά  όποια ύποβάλλοντα ι 
τά Κ ρά τη  μέλη λόγω  υποχρεώσεων πού απορρέουν άπό 
τή ν  έφαρμογή τού παρόντος κανονισμού, σύμφωνα μέ 
τίς  κανον ισ τικ ές  δ ια τά ξεις  γιά  τή  χρηματοδότηση  τή ς 
κοινής γεω ργικής πολιτικής·

ό τ ι ή μετάβαση άπό τό  ίσχύον καθεστώς σ τά  Κ ρά τη  
μέλη σ έ  έκεϊνο πού καθιερώνει ό παρών κανονισμ ός 
πρέπει νά γ ίνει κάτω  άπό τίς  καλύτερες συνθήκες· ό τ ι 
είνα ι αναγκαίο, γιά τό  σκοπό αύτό, νά ληφθοΰν μετα
βατικά μέτρα·

ό τι ή κοινή  οργάνω ση  άγοράς σ τό ν  τομέα τού  λυκί
σκου πρέπει νά λαμβάνει ύπόψη, παράλληλα καί μέ 
κα τάλληλο  τρόπο, τούς σ τόχους πού προβλέποντα ι σ τά  
άρθρα 39 καί 110 τής συνθήκης·

ό τι, γιά  τή  διευκόλυνση τής έφαρμογής τώ ν σχεδ ια ζο- 
μένων δ ια τά ξεων, πρέπει νά προβλεφθεϊ δ ιαδικασία  
πού νά καθιερώνει σ τενή  συνεργασ ία  μεταξύ τώ ν  Κ ρα 
τώ ν μελών καί τής Ε π ιτρ οπ ή ς  σ τούς κόλπους έπ ιτρο- 
πής διαχειρ ίσεως.
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Άρθρο 1

1. Σ υνιστά τα ι σ τό ν  τομέα του λυκίσκου κοινή όργά-
νωση  άγορας πού διέπει τά  άκόλουθα προϊόντα :

Κλάση 
τού Κοινού 

Δασμολογίου

Περιγραφή
έμπορευμάτων

12.06 Λυκίσκος (κώνοι καί λουπουλίνη)

2. Ο ί κανόνες σχετικ ά  μέ τή ν  εμπορία καί τ ίς  συναλ
λαγές μέ τίς  τρ ίτες  χώρες έφαρμόζοντα ι επί πλέον σ τά  
έξη ς  προϊόντα :

Κλάση 
τού Κοινού 

Δασμολογίου

Περιγραφή
έμπορευμάτων

13.03 Α  VI Χυμοί καί φυτικά έκχυλίσματα λυκίσκου

3. Κ α τά  τή ν  έννοια  του παρόντος κανονισμού, νοού
ντα ι ώς:

α ) λυκίσκος: τά  ξηρά  άνθη, ονομαζόμενα καί κώνο ι 
τού (θηλυκού) φυτού τού άναρριχώμενου λυκίσκου 
(Λα/η«/αί /«/>α/ι«)τά άνθη αυτά, χρώματος πρασινο- 
κ ίτρ ινου , σχήματος ώοειδοΰς φέρουν μ ίσχο καί ή 
μεγαλύτερη δ ιάσ τασή  τους κυμαίνεται γενικά  άπό 
2-5 εκατοστά-

β) σκόνη  λυκίσκου: τό  προϊόν πού προέρχεται άπό τό 
άλεσμα τού  λυκίσκου καί πού περιέχει όλα  τά  φυ
σικά  συστατικά-

γ ) σκόνη  λυκίσκου εμπλουτισμένη μέ λουπουλίνη: τό 
προϊόν πού προέρχετα ι άπό τό  άλεσμα τού λυκί
σκου μετά άπό τή  μηχανική άπομάκρυνση τω ν  φύλ
λω ν, τώ ν  κο τσα νιώ ν , τώ ν  κλαδιών καί τώ ν  σπονδύ
λ ω ν

δ ) εκχύλισμα λυκίσκου: τό  συμπυκνωμένο προϊόν πού 
προέρχετα ι άπό τή ν  έπενέργεια  διαλυτικού σ τό  λυ
κίσκο-

ε) προ ϊόντα  άνάμικτα λυκίσκου: ή άνάμιξη  δύο ή πε
ρ ισ σ ο τέρ ω ν  άπό τά  προ ϊόντα  πού άναφέροντα ι άνω- 
τέρω .

Τ ΙΤΛΟ Σ I 

’ Εμπορία

Άρθρο 2

1. Τ ά  προϊόντα  πού άναφέροντα ι σ τό  άρθρο 1, τά  
όποια συλλέγοντα ι σ τή ν  Κ ο ινό τη τα , ή παρασκευάζο
ντα ι άπό λυκίσκο πού συλλέγετα ι σ τή ν  Κ ο ινό τη τα  
ύπόκεινται σ έ  διαδικασία  π ιστοπ οιήσεω ς ενδείξεω ς 
τή ς  προελεύσεως.

2. Τ ό  π ισ τοπ ο ιη τικό  χορηγείτα ι μόνο γιά τά 
προϊόντα:

—  πού συλλέγοντα ι σ τις  ά ναγνωρισμένες περιοχές 
παραγωγής ή πού παρασκευάζονται άπό προϊόντα  
αυτού τού είδους-

—  πού άνήκουν σέ ποικιλίες, πού άναφέροντα ι σ τό ν  
κο ινο τικό  πίνακα ποικ ιλιών ή παρασκευάζονται 
άπό προϊόντα  αυτού τού είδους-

—  πού παρουσιάζουν τά ποιοτικά χαρακτηρ ιστικά  πού 
άνταποκρίνοντα ι σ τά  έλάχ ισ τα  όρια  εμπορίας πού 
ισχύουν σέ ένα καθορισμένο σ τάδ ιο  έμπορίας.

3. Τ ό  Συμβούλιο, μέ πρόταση τή ς 'Επιτροπής κατά τή 
διαδικασία  ψηφοφορίας πού προθλέπετα ι σ τό  άρθρο 43 
παράγραφος 2 τής συνθήκης, θεσπ ίζει γιά  κάθε προϊόν 
τούς γενικούς κανόνες τής διαδικασίας π ιστοπ οιήσεω ς 
τής ενδείξεω ς προελεύσεως καθώς καί τή ν  ημερομηνία 
τής εφαρμογής τους.

Άρθρο 3

1. Κ α τά  τό  μέτρο πού τά  προ ϊόντα  πού άναφέροντα ι 
σ τό  άρθρο 1 ύπόκειντα ι σ έ  διαδικασία  π ιστοπ οιήσεω ς 
τής ένδ είξεω ς  προελεύσεως, μπορούν νά τίθ εν τα ι σ έ  
εμπορία ή νά εξά γον τα ι μόνο άν έχει χορηγηθεί τό 
π ιστοπ οιη τικό .

2. Δύναντα ι νά άπ οφασ ίζοντα ι μέτρα παρεκκλίσεως 
τής προβλεπομένης σ τή ν  παράγραφο 1 δ ια τά ξεως, 
σύμφωνα μέ τή διαδικασία  πού προβλέπεται σ τό  άρθρο 20:

α ) γιά  τή ν  ικανοποίηση  τώ ν  έμπορικών άπαιτήσεΐον 
ορ ισμ ένω ν τρ ίτω ν  χ ω ρ ώ ν  ή

6) γ ιά  τά  προϊόντα  πού π ροορ ίζον τα ι γ ιά  ιδ ια ίτερες  
χρήσεις.

Τά  μέτρα πού προθλέποντα ι σ τό  προηγούμενο εδάφ ιο 
πρέπει:

—  νά  μήν επηρεάζουν τή ν  κανονική διάθεση τώ ν  
π ρο ϊόντω ν γιά τά όποια έχει χορηγηθεί τό  π ισ το 
π οιη τικό ενδ είξεω ς  προελεύσεως-

—  καί νά δ ιασφ αλίζουν τή ν  άποφυγή κάθε συγχύσεως 
μέ τά  π ρο ϊόντα  αύτα

Άρθρο 4

1. Γ ιά  τό  λυκίσκο πού συ λλέγετα ι σ τή ν  Κ ο ινό τη τα  
καθορ ίζετα ι μιά σταθερή  π ο ιό τη τα  σ έ  σχέση  μέ τά  
εξω τερ ικά  χαρακτηρ ισ τικά  καί μέ άντικειμενικά  
κριτήρια .

2. Ο ί λεπ τομέρειες εφαρμογής τού παρόντος άρθρου 
καθορ ίζοντα ι σύμφωνα μέ τή διαδικασία  πού προβλέ- 
πεται σ τό  άρθρο 20.

Άρθρο 5

1. Τά  π ρο ϊόντα  πού άναφέροντα ι σ τό  άρθρο I, προε-
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λεύσεως τρ ίτω ν  χωρών, δύνανται νά ε ίσά γοντα ι μόνο 
έφ' όσον  παρουσιάζουν ποιοτικά χαρακτηρ ισ τικά  του
λάχ ισ τον  ισοδύναμα μέ τά  ελάχ ισ τα  όρ ια  εμπορίας πού 
έχουν άποφασισθεί γιά τά ίδια προϊόντα  πού συγκομί
ζοντα ι σ τη ν  Κ ο ινό τη τα  ή πού παρασκευάζοντα ι από 
προϊόντα αύτοϋ του είδους.

2. Τά προϊόντα  πού άναφέροντα ι σ τό  άρθρο 1, συνο- 
δευόμενα άπό μιά βεβα ίωση πού έκδίδετα ι άπό τίς  άρ- 
χές τής χώρας καταγωγής καί ή Οποία άναγνω ρ ίζετα ι 
ώς ισοδύναμη μέ τό π ισ τοπ ο ιη τικό  τής ένδείξεω ς 
προελεύσεως, θεω ρούντα ι ό τι παρουσιάζουν τά  χαρα
κτηριστικά  πού άναφέροντα ι σ τή ν  παράγραφο 1.

3. Ο ί λεπτομέρειες εφαρμογής τού παρόντος άρθρου 
καθορίζονται σύμφωνα μέ τή διαδικασία  πού προβλέ- 
πεται σ τό  άρθρο 20.

ΤΙΤΛΟ Σ II
\

Συμβάσεις παραόόσεως

Άρθρο 6

1. Κάθε σύμβαση γιά τή ν  παράδοση λυκίσκου πού 
έχει παραχθεϊ σ τή ν  Κ ο ινό τη τα , πού συνήφθη μεταξύ 
ένός παραγωγού ή ένω μ ένω ν παραγωγών άφ’ ενός, καί 
ενός αγοραστού  άφ ’ έτέρου, καταχωρεΐτα ι άπό τούς ορ 
γανισμούς πού ο ρ ίζο ν τα ι γιά τό  σκοπό αύτό άπό κάθε 
Κ ράτος μέλος παραγωγό.

2. Ο ί συμβάσεις γιά  τή ν  παράδοση καθορισμένων 
π οσο τή τω ν σέ τιμές συμφωνημένες γιά  περίοδο πού 
καλύπτει μία ή π ερ ισσότερες  συγκομιδές καί πού 
συνάπτονται πρίν άπό τή ν  1η Αύγούστου  τού έτους τής 
πρώτης συγκομιδής ονομ ά ζοντα ι «έκ  τώ ν  προτέρω ν 
συναπτόμενες συμβάσεις» πού άποτελούν άντικείμενο 
ξεχω ρ ισ τή ς  καταχωρήσεως.

3. Τά  Κ ράτη  μέλη άνακοινώ νουν περιοδικά σ τή ν  
’Επιτροπή τίς  σ τα τισ τικ ές  πληροφορίες πού άφοροΰν 
τίς κα ταχω ρήσεις  τώ ν συμβάσεων,

4. Τά  σ το ιχ ε ία  πού άποτελούν τό  άντικείμ ενο τή ς  κα
ταχωρήσεως μπορούν νά χρησιμοποιηθούν μόνο γιά 
τήν εφαρμογή τού παρόντος κανονισμού.

5. Ο ί λεπ τομέρειες εφαρμογής τού παρόντος άρθρου 
άποφασίζοντα ι σύμφωνα μέ τή διαδικασία  πού προθλέ- 
πεται σ τό  άρθρο 20.

ΤΙΤΛΟΣ III 

'Ο μάδες παραγωγών

Άρθρο 7

1 · Κατά  τήν έννοια  τού παρόντος κανονισμού νοείτα ι 
ώς «ά ναγνω ρ ισμ ένη  ομάδα παραγωγών», ομάδα παρα
γω γών λυκίσκου πού συ στή νετα ι μέ πρωτοβουλία  τώ ν 
παραγωγών μέ σκοπό ιδίως:

α) νά προσαρμόσουν άπό κοινού τή ν  παραγωγή τους 
σ τ ις  άπαιτήσεις  τής άγορας,

β) νά β ελτιώ σουν τή ν  παραγωγή μέ τή μετατροπή τώ ν 
π ο ικ ιλ ιώ ν καί μέ τή ν  άναδιάρθρωση  τώ ν φυτειών,

γ ) νά προωθήσουν τή ν  ορθολογική  οργάνω ση  καί τή 
μηχανοποίηση τώ ν  ερ γα σ ιώ ν  καλλιέργειας καί 
συγκομιδής μέ σκοπό τή β ελ τίω ση  τή ς άποδόσεως 
τή ς  παραγωγής,

καί πού έχει άναγνω ρισθεί άπό ένα Κ ρά τος  μέλος δυ
νάμει τώ ν  δ ια τά ξεω ν τή ς παραγράφου 3.

2. Κ α τά  τή ν  έννοια  τού παρόντος κανονισμού νο ε ίτα ι
ώς «άναγνω ρ ισμ ένη  έν ω σ η » ή ένω ση  άναγνωρισμένων ' 
Ομάδων παραγωγών πού επ ιδ ιώκει τούς ίδ ιους σ τόχους 
μέ τίς  ομάδες αύτές καί πού έχει ά ναγνω ρ ισθεί άπό ένα 
Κ ρά τος  μέλος δυνάμει τώ ν  δ ια τά ξεω ν  τή ς παραγρά
φου 3.

3. Τά  Κ ρά τη  μέλη άναγνω ρ ίζουν τίς  ομάδες παραγω
γώ ν καί τίς  ενώ σεις  τους κατόπ ιν σχετική ς α ίτήσεω ς 
έφ ’ ό σ ο ν  πληρούν τούς έ ξή ς  γενικούς όρους:

{α )  Εφαρμόζουν τούς κοινούς κανόνες παραγωγής καί ’ 
Κ ^ δ ια θ έσ εω ς  σ τή ν  άγορά  (π ρώ το  σ τάδ ιο  έμπορίας)·

συμπεριλαμβάνουν σ τό  κα ταστα τικό  τους τή ν  ύπο- ’ 
χρέωση  γιά  τούς παραγωγούς μέλη τώ ν  όμάδων καί 
γ ιά  τίς  άναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, μελών 
τή ς  ένώσεως:

—  ε ίτε  νά διαθέτουν^στήν άγορά  γό σύνολο  τή ς 
παραγωγής γιά-ηγντδποία  έχουν π ροσχω ρήσει 
σ τή ν  Ομάδα ή σ τή ν  ένω ση  βάσει τώ ν  κανόνων 
τή ς εισφοράς καί τή ς  δ ιαθέσεως σ τή ν  άγορά  
πού θ εσπ ίζοντα ι καί ελέγχοντα ι ά ν τισ το ίχ ω ς  
άπό τή ν  ομάδα ή τή ν  ένω ση ,

—  ε ίτε  νά διαθέτουν σ τή ν  άγορά τό  σύνολο  εκεί
νη ς τή ς παραγωγής τους πού άπ οτέλεσε τό  
άντικείμενο τή ς  ά ναγνω ρ ίσεω ς, ά ν τισ το ίχ ω ς  
άπό τή ν  ομάδα ή τή ν  ένοιση, ε ίτε  σ τό  όνομα ή 
γιά  λογαρ ιασμό τώ ν  μελών, ε ίτε  γιά  λογαρ ια 
σμό τώ ν  μελών, ε ίτε  σ τό  όνομα καί γιά  λο γα 
ριασμό τή ς  όμάδος ή τή ς  ένώσεως.

Ό σ ο ν  άφορά τίς  ομάδες παραγωγών, ή ύποχρέωση 
αύτή δέν εφαρμόζετα ι σ τά  προϊόντα :

—  γιά τά όποια οί παραγωγοί έχουν συνάψει συμ
βάσεις πωλήσεως ή τά  όποια ύπεσχέθησαν 
πρίν προσχωρήσουν σ τή ν  ομάδα, έφ ’ ό σ ο ν  ή 
ομάδα αύτή έχει ένημερωθεί, πρίν άπό τή ν  
προσχώρηση , γιά  τήν έκ ταση  καί τή διάρκεια 
τώ ν  υποχρεώσεων πού έχουν άναληφθεΐ κατ’ 
αυτόν τό ν  τρόπο καί τίς  έχει εγκρίνει,

—  πού οί παραγωγοί δύνανται, μετά τή ν  προσχώ 
ρησή τους καί κατόπιν ρη τής έγκρ ίσεω ς τής 
όμάδος, νά άποκλείσουν μέσω  τή ς όμάδος αυ
τής τή διάθεση σ τή ν  άγορά·

Ο *γ ) υποδεικνύετα ι ο τι έχουν επαρκή οικονομική επι- 
ν-^φάνεια '

αποκλείουν γιά  τό  σύνολο  τώ ν  δρα σ τη ρ ιο τή τω ν
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τους κάθε διάκριση  μεταξύ τώ ν  παραγωγών ή ομά
δων τής Κ ο ινό τη το ς  βασισμένη  ιδ ίως σ τή ν  ιθαγέ
νεια ή σ τό ν  τόπο έγκα ταστάσεώ ς τους'

συμπεριλαμβάνουν σ τό  κα ταστα τικό  τους διατά
ξ ε ις  πού αποβλέπουν σ τή ν  εξασφ άλ ιση  ό τ ι τά μέλη 
μιας ομάδας ή μιας ένώ σεω ς, πού θά ήθελαν νά 
άποποιηΟούν τή ν  ιδ ιό τη τα  του μέλους, νά δύνανται 
νά τό  κάνουν μόνο:

—  μετά άπό περίοδο τ ρ ιετίας άπό τή ς προσχωρή- 
σ εω ς  σ τή ν  όμάδα 'η  σ τή ν  ένωση ,

—  καί ύπό τό ν  όρο νά προειδοποιηθεί ή ομάδα ή ή 
ένω ση  το υλά χ ισ το ν  δώδεκα μήνες πριν άπό τήν 
άποχώρησή  τους·

Θ έχουν τή ν  αναγκαία ικανότη τα  δικαίου μέ τούς 
όρους πού προβλέποντα ι άπό τή ν  εθνική νομοθε
σία , γιά  νά προβαίνουν σ τις  συναφείς μέ τή ν  άπο- 
σ τολή  τους πράξεις·

0 προβλέπουν σ τό  κα ταστα τικό  τους τή ν  ύποχρέωση 
νά κρατούν ξεχω ρ ισ τά  λογ ισ τικ ά  σ το ιχ ε ία  γιά τίς 
δρ α σ τη ρ ιό τη τες  πού αποτελούν τό άντικείμενο 
ά ναγνω ρ ίσεώ ς τους.

4. 'Α ρ μ ό δ ιο  γιά  τή ν  αναγνώ ριση  τώ ν  ομάδων παρα
γω γώ ν  καί τώ ν  ένώ σ εώ ν  τους είνα ι τό  Κ ρά τος  μέλος 
σ τό  έδαφος τού όποιου ή ομάδα παραγωγών ή ή ένωση 
έχουν τή ν  έδρα τους, σύμφωνα μέ τό  κα ταστα τικό.

5^>Ο ί λεπ τομέρειες εφαρμογής τού παρόντος άρθρου 
καί ιδ ίως εκείνες πού αφορούν τούς όρους πού προ- 
βλέποντα ι σ τή ν  παράγραφο 3 ύπό α) καί γ ) καθορίζο
ντα ι σύμφωνα μέ τή  διαδικασία  πού προβλέπεται σ τό  
άρθρο 20.

Άρθρο 9

Τά  Κ ρά τη  μέλη μπορούν νά χορηγούν σ τ ίς  όμάδες 
παραγωγών, γιά τίς εργασίες πού έκ τελέσθηκαν τό  αρ
γό τερο  μέχρι τή ν 31η Δεκεμβρίου 1973, ενισχύσεις  μέ
χρι 1500 λογ ισ τικ ές  μονάδες κιιτ- ά νώ τα το  όρ ιο  άνά 
έκτάριο , προοριζρμενες γιά τή μετατροπή τώ ν  ποικι
λ ιώ ν  καί γιά τή ν  αναδιάρθρωση τώ ν φυτειών πού άνα- 
φέροντα ι σ τό  άρθρο 7 παράγραφος 1, ύπό β).

Άρθρο 10

1. Τ ό  Συμβούλιο, προτάσει τή ς Ε π ιτροπ ής , σύμφωνα 
μέ τή διαδικασία ψηφοφορίας πού προβλέπεται σ τό  
άρθρο 43 παράγραφος 2 τή ς συνθήκης, θεσπ ίζε ι τούς 
γενικούς κανόνες έφαρμογής τώ ν  άρθρων 8 καί 9.

2. Οί λεπτομέρειες έφαρμογής τώ ν  άρθρων 8 καί 9 
καθορ ίζοντα ι σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προθλέ- 
πεται σ τό  άρθρο 20.

ΤΙΤΛΟΣ IV

Έ ν ίσχυ οη  στούς παραγωγούς

Άρθρο 11

Κάθε έτος  πριν άπό τή ν  30ή ’ Α πριλίου , ή ’ Επιτροπή 
υποβάλλει σ τό  Συμβούλιο μιά έκθεση σχετική  μέ τή ν  
κα τάσταση  τή ς παραγωγής καί έμπορίας τού λυκίσκου.

'Η  έκθεση αύτή λαμβάνει ύπόψη ιδ ίω ς τή ν έ ξ έ λ ιξ η  τώ ν  
τιμών, τώ ν  φυτειών, τή ς παραγωγής καί τώ ν  άναγκών.

Άρθρο 8

Τά  Κ ράτη  μέλη δύνανται νά χορηγούν ένισχύσεις  σ τίς  
άναγνωρισμένες όμάδες παραγωγών, κατά τή διάρκεια 
τών τρ ιώ ν  έ τώ ν  άπό τή ς άναγνω ρίσεώ ς τους, γιά νά 
ένθαρρύνουν τή σύστασή  τους καί νά διευκολύνουν τή 
λειτουργία  τους. Τ ό  ποσό τώ ν έν ισχύσεω ν αυτών δέν 
μπορεί νά ύπερβαίνει, τό  πρώτο, τό  δεύτερο καί τό 
τρ ίτο  έτος, α ν τ ίσ το ιχ α  3°0. 2% καί 1{ί% τή ς άξίας τώ ν 
π ρο ϊόντω ν πού είνα ι άναγνωρισμένά  καί τίθεν τα ι σ έ 
έμπορία. Ο ί έν ισχύσεις  αυτές δέν είναι δυνατό νά ύπερ- 
βαίνουν κατά τή διάρκεια τού πρώτου έτους τό 60%, 
κατά τή διάρκεια τού δεύτερου έτους τό 40%, κατά τή 
διάρκεια τού τρ ίτου  έτους τό  20% τώ ν  έξόδω ν διαχειρί- 
σεω ς τή ς όμάδος παραγωγών. 'Η  ά ξια  τώ ν έμπορευσί- 
μων π ρο ϊόντω ν καθορ ίζετα ι κα τ’ άποκοπή, γιά κάθε 
έτος, μέ βάση:

—  τή μέση έμπορεύσιμη παραγωγή τώ ν  προσχωρού- 
ν τω ν  παραγωγών, κατά τά τελευ τα ία  τρία  ημερολο
γιακά έτη  πού προηγούντα ι τή ς προσχωρήσεώς 
τους,

—  τίς μέσες τιμές σ τή ν  παραγωγή πού έπ ιτυγχάνοντα ι 
άπό τούς παραγωγούς αυτούς κατά τή  διάρκεια τής 
ίδιας περιόδου.

Άρθρο 12

1. Σ υνισ τά τα ι καθεστώς έν ισχύσεω ς γιά  τό  λυκίσκο 
πού παράγεται σ τή ν  Κ ο ινό τη τα .

2. Δύνα τα ι νά χορη γείτα ι ένίσχυση  σ τού ς  παραγω
γούς μέ σκοπό τή ν  πραγματοποίηση ικανοποιη τικού  
εισοδήματος.

3. Τ ό  π οσό τής ένισχύσεω ς αύτής άνά έκ τάρ ιο , πού 
διαφέρει σ έ σχέση  μέ τίς  ποικ ιλίες, καθορ ίζετα ι λαμ- 
βάνοντας ύπόψη:

α) τό  μέσο έσοδο πού πραγματοποιήθηκε συγκρινό- 
μενο μέ τά μέσα έσοδα  πού πραγματοποιήθηκαν γιά  
τίς  προηγούμενες καλλ ιέργειες ·

θ ) άπό τή ν  κατάσταση  καί τή ν  προβλεπόμενη τάση  
τής άγοράς σ τή ν  Κ ο ινό τη τα ·

γ ) άπό τή ν  έ ξέλ ιξη  τής ε ξω τερ ικ ή ς  άγοράς καθώς καί 
άπό τίς  τιμές σ τίς  διεθνείς συναλλαγές.

4. Σέ περίπ τωση πού ή έκθεση πού άναφέρετα ι σ τό  
άρθρο 11 έμφανίζει κίνδυνο δημιουργίας δ ιαρθρω τικών 
πλεονασμ άτων ή διαρθρωτικής δυσχέρειας έφοδιασμοΰ 
τή ς Κ ο ινο τικ ή ς  άγοράς τού λυκίσκου, ή χορήγηση  τή ς
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ένισχύσεως είνα ι δυνατό νά περιορισΟεί σ έ  ένα ποσό 
πού α ντισ το ιχ ε ί σ έ  ορ ισμένη  έκ ταση , μέ βάση τό μέσο 
όρο τής καλλ ιεργθείσης έκ τάσεω ς κστά τή διάρκεια 
τών τρ ιώ ν ε τώ ν  πού προηγούντα ι τού ύπό εξέταση  

έτους.

5. Τ ό  π οσό τή ς έν ισχύσεω ς πού ισχύ ει·γ ιά  τίς εκτά
σεις τίς  σχετικ ές  μέ τή συγκομιδή τού προηγουμένου 
ήμερολογιακού έτους προσδ ιορ ίζετα ι, πρίν άπό τήν 
30ή 'Ιουνίου, σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέ- 
πεται σ τό  άρθρο 43 παράγραφος 2 τής συνθήκης.

“Αρθρο 13

1. Ή  ενίσχυση  χορη γείτα ι σ τούς παραγωγούς γιά  τίς 
εκτάσεις πού έχουν καταχωρηθεί καί σ τ ίς  οποίες έχει 
γίνει ή συγκομιδή.

Τά Κράτη  μέλη υποδεικνύουν τούς οργανισμούς πού 
έχουν τή ν  ικανότη τα  νά προβαίνουν, γιά  κάθε παρα- 1 
γωγό, σ τή ν  καταχώ ρηση  τώ ν έκ τάσεω ν πού προορ ίζο 
νται γιά  τή ν  καλλιέργεια  τού λυκίσκου καί πού είναι 
επ ιφορτισμένοι μέ τό ν  έλεγχο καί τή ν  ενημέρωση  τής ! 
καταχωρήσεως αυτής. J

2. Γιά  τή ν  εφαρμογή τώ ν  δ ια τά ξεω ν τού παρόντος άρ
θρου, τά Κ ρά τη  μέλη μπορούν νά θεωρούν μιά αναγνω 
ρισμένη ομάδα παραγωγών ώς ένα μόνο παραγωγό.

3. Τ ό  Συμβούλιο, προτάσει τή ς  ’ Επιτροπής, σύμφωνα 
μέ τή διαδικασία  ψηφοφορίας πού προβλέπεται σ τό  
άρθρο 43 παράγραφος 2 τή ς συνθήκης, θεσπ ίζε ι τούς 
γενικούς κανόνες εφαρμογής ;οΰ παρόντος άρθρου.

4. Οί λεπτομέρειες εφαρμογής τού παρόντος άρθρου 
καθορίζοντα ι σύμφωνα μέ τή διαδικασία  πού προβλέ- 
πεται σ τό  άρθρο 20.

ΤΙΤΛΟ Σ V

Κ αθεστώ ς συναλλαγώ ν μέ τρ ίτες χώρες 

Άρθρο 14

Εκτός α ντιθ έτω ν δ ια τά ξεω ν  τού παρόντος κανονισμού 
η παρεκκλίσεως, πού άποφασ ίζετα ι άπό τό  Συμβούλιο 
προτάσει τής ’ Επιτροπής, σύμφωνα μέ τή διαδικασία 
ψηφοφορίας πού προβλέπεται σ τό  άρθρο 43 παράγρα
φος 2 τής συνθήκης, απαγορεύονται σ τίς  συναλλαγές 
μέ τίς  τρ ίτες  χώρες:

Ό  ή είσπραξη  κάθε φορολογική ς έπ ιβαρύνσεως ισ ο 
δυνάμου αποτελέσματος μέ δασμό·

δ) ή έφαρμογή κάθε ποσοτικού  περιορισμού ή μέτρου 
ισοδυνάμου αποτελέσματος.

Άρθρο 15

‘· Εφ’ όσον, στήν Κοινότητα, ή αγορά τών προϊό
ντων πού άναφέρονται στό άρθρο 1 ύφίσταται ή κινδυ

νεύει νά ύποστεΐ, λόγω  τώ ν  ε ισα γω γώ ν  καί εξαγω γώ ν, 
σοβαρές διαταραχές ικανές νά θέσουν σ έ  κίνδυνο τούς 
σ τόχους τού άρθρου 39 τή ς  συνθήκης, δύνανται νά 
έφαρμόζοντα ι σ τίς  συναλλαγές μέ τίς  τρ ίτες  χώρες κα
τάλληλα  μέτρα μέχρις ότου  έκλείψ ει ή διαταραχή ή ό 
κίνδυνος διαταραχής.

Τό Συμβούλιο, προτάσει τή ς  ’ Επιτροπής, σύμφωνα μέ 
τή διαδικασία ψηφοφορίας πού προβλέπετα ι σ τό  άρθρο 
43 παράγραφος 2 τής συνθήκης, καθορίζει τ ίς  λεπ τομέ
ρειες εφαρμογής τή ς παρούσης παραγράφου καί προσ
δ ιορ ίζε ι τ ίς  περιπ τώσεις καί τά όρια , μέσα σ τά  όποια τά  
Κ ράτη  μέλη μπορούν νά λαμβάνουν συντηρητικά  
μέτρα.

2. "Α ν  προκύψει κατάσταση  πού άναφέρετα ι σ τή ν  
παράγραφο 1, ή ’ Επιτροπή, κατόπ ιν α ίτήσεω ς ένός 
Κ ράτους μέλους ή μέ δική τη ς πρωτοβουλία , άποφασί- 
ζε ι γιά  τά  αναγκαία μέτρα πού ανακοινώ νοντα ι σ τά  
Κ ράτη  μέλη καί τά όποια είνα ι αμέσου εφαρμογής. "Α ν  
ή Ε π ιτροπ ή  έχει έπ ιληφθεϊ μιας α ίτήσεω ς  ένός Κ ρά 
τους μέλους, τό τε  άποφασίζει σ έ ε ίκ ο σ ι τέσ σ ερ ις  ώρες 
άπό τή  λήψη τής α ίτήσεως.

3. Κάθε Κ ρά τος  μέλος μπορεί νά φέρει ενώ π ιον  τού 
Συμβουλίου τά μέτρα πού έλαβε ή ’ Επιτροπή, σ έ  προ
θεσμία τρ ιώ ν  έργασ ίμων ήμερών άπό τή ς άνακοινώ - 
σεως. Τ ό  Συμβούλιο συγκαλείτα ι αμελλητί. Μ πορεί, 
σύμφωνα μέ τή διαδικασία ψηφοφορίας πού προβλέπε- 
ται σ τό  άρθρο 43 παράγραφος 2 τή ς  συνθήκης, νά τρ ο 
ποποιήσει ή νά ακυρώσει τά  μέτρα αύτά.

Τ ΙΤΛΟ Σ VI 

Γενικ ές δ ια τά ξε ις

Άρθρο 16

Μ έ τή ν  επιφύλαξη α ντιθ έτω ν  δ ια τά ξεω ν  τού παρόντος 
κανονισμού, τά  άρθρα 92, 93, καί 94 τή ς  συνθήκης 
έφαρμόζοντα ι σ τή ν  παραγωγή καί σ τό  έμπόριο τώ ν  
π ρο ϊόντω ν πού άναφέροντα ι σ τό  άρθρο 1 παράγρα
φος 1.

Έ ν  τού το ις, ή ένίσχυση  πού χορη γείτα ι άπό ένα Κ ρά 
τος μέλος στούς παραγωγούς λυκίσκου μπορεί νά δια
τηρείτα ι κατά τή διάρκεια τή ς  ισχύος τώ ν  συμβάσεων 
πού έχουν συναφθεΐ πρίν άπό τή ν  ημερομηνία ένάρ- 
ξεω ς ισχύος τού  παρόντος κανονισμού, έφ ' ό σ ον  ή έν ί
σχυση αύτή ύπερβαίνει τό  ποσό τή ς κο ινο τικής έν ι
σχύσεως ή όποια άναφέρετα ι σ τό  άρθρο 12. Ή  έν ί
σχυση αύτή δέν είνα ι ανανεώσιμη .

Άρθρο 17

1. Ο ί κανον ιστικ ές  δ ια τά ξεις  περί χρημ ατοδοτήσεω ς 
τής κοινής γεωργικής πολ ιτική ς εφαρμόζοντα ι σ τή ν  
άγορά τώ ν  π ρο ϊόντω ν πού άναφέροντα ι σ τό  άρθρο I 
παράγραφος 1, άπό τή ν  ήμερομηνία θέσεω ς σ έ  εφαρ
μογή τού καθεστώ τος πού προβλέπετα ι σ το ν  παρόντα 
κανονισμό.
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2. Τά  μέτρα πού προβλέποντα ι σ τά  άρθρα 8 καί 9 απο
τελούν μία κοινή  δράση κατά τήν έννοια  τού άρθρου 6 
παράγραφος I τού κανονισμού (Ε Ο Κ ) άριΟ. 729/70 τού 
Συμβουλίου, τή ς 21ης 'Α π ρ ιλ ίου  1970, περί χρηματο- 
δο τήσεω ς τής κοινής γεω ργικής π ο λ ιτ ικ ή ς (').

3. Τ ό  Ε Γ Τ Π Ε . τμήμα προσανατολισμού, αποδίδει 
στά  Κ ράτη  μέλη τό  25°0 τω ν  έπ ιλεξίμ ω ν δαπανών πού 
πραγματοποίησαν γιά  τις  ενέργειες πού προβλέπονται 
σ τό  άρθρο 8 καί 50% τώ ν επ ιλέξιμ ων δαπανών πού 
πραγματοποίησαν γιά  τίς  ενέργειες πού προβλέπονται 
σ τό  άρθρο 9.

4. Ο ί α ιτή σ ε ις  άποδόσεω ς αφορούν τίς  δαπάνες πού 
γ ίνοντα ι κατά τή διάρκεια ένός ήμερολογιακού έτους 
καί ύποβάλλοντα ι σ τη ν  Ε π ιτροπ ή  πριν άπό τή ν  30ή 
’ Ιουνίου τού έπομένου έτους.

5. Τ ό  προθλεπόμενο ολ ικό  κ όσ τος  σ έ βάρος τού 
Ε Γ Τ Π Ε  άπό τή ν  κοινή  δρα σ τη ρ ιό τη τα  άνέρχετα ι σέ 
1,6 εκατομμύρια λ ο γ ισ τικ ές  μονάδες.

6. Ή  διάρκεια γιά  τή ν  πραγματοποίηση τή ς δραστη- 
ρ ιό τη το ς  πού άναφέρετα ι σ τό  άρθρο 8 π ερ ιορ ίζετα ι γιά 
περίοδο δέκα έ τώ ν , πού υπ ολογίζετα ι άπό τή ν  ήμερο- 
μηνία ένάρ ξεω ς τή ς ισχύος τού παρόντος κανονισμού.

7. Ο ί λεπ τομέρειες εφαρμογής τής παραγράφου 3 κα
θορ ίζοντα ι σύμφωνα μέ τή διαδικασία  πού προβλέπεται 
σ τό  άρθρο 13 τού κανονισμού (Ε Ο Κ ) άριθ. 729/70.

'Αρθρο 18

Τά  Κ ρά τη  μέλη καί ή ’Επιτροπή άνακοινώ νουν άμοι- 
βαΐα τά  αναγκαία σ το ιχ ε ία  γιά τή ν  έφαρμογή τού πα
ρόν τος  κανονισμού. Ο ί λεπτομέρειες άνακοινώ σεως 
καί δ ιαδόσεω ς τώ ν  σ το ιχ ε ίω ν  αυ τώ ν καθορ ίζοντα ι 
σύμφωνα μέ τή  διαδικασία  πού προβλέπεται σ τό  άρ
θρο 20.

Άρθρο 19

1. Σ υ ν ισ τδ τα ι ’ Επ ιτροπή Δ ια χειρ ίσ εω ς  Λυκίσκου, έφ' 
έξή ς  καλουμένη «έπ ιτρ ο π ή », πού άπ οτελείτα ι άπό 
άντιπροσώπους τώ ν  Κ ρ α τώ ν  μελών καί προεδρεύεται 
άπό ά ντιπρόσωπο τή ς  Ε π ιτροπ ής.

2. Σ τή ν έπ ιτροπή, οί ψήφοι τώ ν  Κ ρ α τώ ν  μελών σ ταθ
μ ίζοντα ι σύμφωνα μέ τό  άρθρο 148 παράγραφος 2 τής 
συνθήκης. Ό  πρόεδρος δέν ψηφίζει.

Άρθρο 20

1. Σέ περίπ τωση άναφοράς σ τή  διαδικασία  πού καθο
ρ ίζετα ι σ τό  παρόν άρθρο, ή έπιτροπή συγκαλείτα ι άπό 
τό ν  πρόεδρό τη ς, ε ίτε  κατόπ ιν δικής του πρωτοβουλίας

( ' )  ΕΕ άριθ. Ν 94 τής 28.4.1970, σ. 13.

ε ίτε  κατόπ ιν α ίτήσεω ς τού άντιπροσώπου Κ ρά τους μέ
λους.

2. Ο άντιπρόσωπος τής Ε π ιτρ ο π ή ς  ύποβάλλει σ χ έ 
διο γιά τά μέτρα πού πρέπει νά ληφθούν. Ή  έπιτροπή 
διατυπώνει τή γνώμη τη ς γιά τά μέτρα αύτά έν τό ς  προ
θεσμίας τή ν  όποια μπορεί νά ο ρ ίσ ε ι ό  πρόεδρος σ έ  συ
νάρτηση  μέ τό ν  έπείγοντυ  χαρακτήρα τώ ν  πρός έξέ- 
ταση  θεμάτων. Ή  άπόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψη- 
φία δώδεκα ψήφων.

3. Ή  ’ Επιτροπή θεσπ ίζει τά  μέτρα τά οποία  είνα ι 
άμέσου έφαρμογής. Έ ν  τούτο ις, άν αύτά δέν είνα ι σύμ
φωνα μέ τή γνώμη πού διατύπωσε ή έπιτροπή, τά μέτρα 
αύτά άνακοινώ νοντα ι άμέσως άπό τή ν  Έ π ιτροπ ή  σ τό  
Συμβούλιο. Σ τή ν  περίπτωση αυτή, ή Έ π ιτροπ ή  μπορεί 
νά άναθάλει τό  πολύ γιά ένα μήνα άπό τής άνακοινώ - 
σεω ς αύτής, τή ν  έφαρμογή τώ ν  άποφ ασ ιζομ ένω ν μέ
τρων.

Τ ό  Συμβούλιο, σύμφωνα μέ τή διαδικασία  ψ ηφοφορίας 
πού προβλέπετα ι σ τό  άρθρο 43 παράγραφος 2 τή ς συν
θήκης, μπορεί νά λάβει δ ιαφορετική  άπόφαση έντό ς  
προθεσμίας ένός μηνός.

Άρθρο 21

Ή  έπιτροπή μπορεί να έ ξε τά σ ε ι κάθε άλλο  θέμα πού 
υποβάλλεται άπό τό ν  πρόεδρό τη ς, ε ίτε  μέ δική του 
πρωτοβουλία  ε ίτε  μετά άπό α ίτη σ η  τού άντιπροσώπου  
Κ ράτους μέλους.

Άρθρο 22

Ό  παρών κανονισμός πρέπει νά έφαρμόζετα ι έ τσ ι ώ σ τε  
νά λαμ δάνοντα ι ύπόψη, παράλληλα καί μέ κα τάλληλο 
τρόπο, οί σ τό χ ο ι πού προβλέποντα ι σ τά  άρθρα 39 καί 
110 τή ς  συνθήκης.

Άρθρο 23

Σέ περίπ τωση  πού θά ή ταν άναγκαία  ή λήψη μεταβατι
κών μέτρων γιά  τή διευκόλυνση τή ς μεταβάσεως άπό τό 
ίσχύον καθεστώς σ τά  Κ ρά τη  μέλη σ έ  έκείνο  πού προ- 
βλέπετα ι άπό τό ν  πυρόντα κανονισμό, ιδ ίω ς σ τή ν  περί
π τωση πού ή έφαρμογή τού  νέου καθεστώ τος σ τή ν  
προβλεπόμενη ήμερομηνία θά προσέκρουε σ έ  πολλές 
δυσκολίες, τά μέτρα αύτά ά π οφ ασ ίζοντα ι σύμφωνα μέ 
τή διαδικασία  πού προβλέπεται σ τό  άρθρο 20. Παραμέ
νουν σ έ  έφαρμογή τό  άργότερο  μέχρι τή ν  31η ’ Ιουλίου 
1972.

Άρθρο 24

Ό  παρών κανονισμός άρχ ίζε ι νά ισχύει τή ν  τρ ίτη  
ήμερα άπό τή δημοσίευσή του σ τή ν  'Επίσημη Εφημε
ρίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Οί δ ια τά ξε ις  τώ ν  άρθρων 11,12 καί 13 εφαρμόζοντα ι 
γ ιά  πρώτη φορά γιά  τή ν  έσοδεία  τού 1971.
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Κ ρ ά το ς  μέλος.

"Ε γινε σ τ ίς  Β ρυξέλλες, σ τίς  26 ’ Ιουλίου  1971.

·■»
Γιά τό Συμβούλιο 

Ό  Πρόεδρος

A. MORO
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Κ Α Ν Ο Ν ΙΣ Μ Ο Σ  (Ε Ο Κ ) άριΟ. 707/76 Τ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ  

τής 25ης Μ αρτίου 1976

περί άναγνω ρίσεω ς τώ ν  ομάδων παραγωγών μ ετα ξοσκω λήκω ν

ΤΟ ΣΥΜ Β Ο ΥΛΙΟ  ΤΟΝ ΕΥΡΩ Π ΑΪΚΩ Ν  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έ χ ο ν τα ς  ύπόψη:

τή  συνθήκη περί ίδρύσεως ,ής Ευρωπαϊκής Ο ικονομ ι
κής Κ ο ινό τη το ς , καί ιδ ίω ς τό άρθρο 43,

τή ν  πρόταση  τή ς  Ε π ιτροπ ή ς , \

τή  γνώμη τή ς Σ υ νελεύσεω ςΙ1),

τή  γνώμη τή ς  Ο ικονομ ικής καί Κ ο ινω νικ ή ς  Έ π ιτρο -

πής(2),

Ε κ τιμ ώ ντα ς :

ό τ ι  γιά  τή  συμβολή σ τή ν  έξασφ άλ ιση  δικαίου ε ισοδή 
ματος σ τους έκ τροφ εΐς  μ ετα ξοσκω λήκω ν καί γιά τή 
σ ταθεροπο ίηση  τή ς άγοράς τώ ν  π ρο ϊόντω ν αυτών, 
άπαιτεΐτα ι ή προώθηση τής συγκεντρώ σεω ς τής προ
σφοράς καί ή άπό κοινού, έκ μέρους τώ ν  έκτροφέων, 
προσαρμογή τή ς  παραγωγής τους σ τ ις  απαιτήσεις  τή ς 
άγοράς·

ό τ ι οί σ τό χ ο ι αυτοί δύνανται νά πραγματοποιηθούν μέ 
τή  σύ σ τα ση  όμάδων παραγωγών, πού προβλέπουν γιά 
τά  μέλη τους τή ν  ύποχρέωση τη ρήσεω ς ορ ισμ ένω ν κα
νό νω ν  σχετικά  μέ τή ν  παραγωγή καί τή ν  εμπορία·

ό τ ι γιά  νά άποφευχθεΐ κάθε διάκριση μεταξύ τώ ν  παρα
γω γώ ν  καί νά έξασφ α λ ισθ εϊ ή ένό τη τα  καί ή άποτελε- 
σμ α τικότη τα  τή ς άναληφθείσης όράσεως, πρέπει νά 
καθορισθοΰν γιά  τό  σύνολο  τή ς Κ ο ινό τη το ς , οί προϋ
ποθέσεις τίς  όποιες πρέπει νά πληρούν οί ομάδες παρα
γω γώ ν  γ ιά  νά ά να γνω ρ ίζο ντα ι άπό τά Κ ρά τη  Μ έλη ,

ΕΕΕΔΩΣΕ ΤΟ Ν Π ΑΡΟ ΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜ Ο:

Άρθρο 1

Κ α τά  τή ν  έννο ια  τού παρόντος κανονισμού, ώς «α να 
γνω ρ ισμ ένη  ομάδα π αραγωγών» νο ε ίτα ι κάθε όμάδα 
έκτροφ έω ν ιικ τα ξοσκωλήκων πού συ ν ισ τά τα ι μέ πρω
τοβουλία  τώ ν  ίδ ιω ν  τών. παραγωγών, μέ σκοπό ιδίως:

( ’ ) ΕΕ άριθ. Α  53 τής 8.3.1976, σ. 24. 
(2) ΕΕ άριθ. Α  50 τής 4.3.1976, σ. 19.

α) νά προωθήσει τή συγκέντρω ση  τή ς προσφοράς·

6) νά θ έσε ι σ τή  διάθεση τώ ν  ένω μ ένω ν παραγωγών, 
τεχνικά  μέσα κατάλληλα  γιά  τή συσκευασία, τή ν  
άποθεματοποίηση καί τή ν έμπορία τώ ν προ ϊόντω ν 
πού προέρχοντα ι άπό τή ν  εκ τροφή  μ ετα ξοσκ ω λή 
κων καί πού συνεπάγοντα ι γιά  τούς έκ τροφεΐς τή ν  
ύποχρέωση:

—  νά πραγματοποιούν τή  διάθεση σ τή ν  άγορά, δη
λαδή τή ν  πώληση  σ τό  χονδρεμπόριο ή σ τή ν  
καταναλώ το ια  βιομηχανία, τού συνόλου τή ς 
παραγωγής τους διά μέσου τής όμάδος παραγω
γώ ν, ή οποία πάντως δύναται νά έπ ιτρέψ ει σ τούς 
έκ τροφεΐς  νά μήν ύποβάλλοντα ι, γιά  ορ ισμένες 
π οσότη τες , σ τή ν  ύποχρέωση αύτή,

—  νά εφαρμόζουν, ό σ ον  άφορά τή ν  παραγωγή καί 
τή ν  έμπορία, τούς κανόνες πού υ ιοθέτησε ή 
όμάδα παραγωγών μέ σκοπό τή ν  προσαρμογή 
τού όγκου τή ς προσφοράς καί τή ς  ποιότητας τού 
π ρο ϊόντος  σ τίς  απαιτήσεις  τή ς  άγοράς,

καί ή όποια  έχει ά ναγνω ρ ισθεΐ άπό ένα  Κ ρά τος  Μ έλος 
σύμφωνα μέ τό  άρθρο 2.

Άρθρο 2

1. Τά  Κ ρά τη  Μ έλη  αναγνω ρ ίζουν, γ ιά  τίς  δραστηρ ιό- 
τη τές τους πού σ χ ε τ ίζο ν τα ι μέ τή ν  παραγωγή καί μέ τή 
διάθεση σ τή ν  άγορά κουκουλίων, τίς  ομάδες πού ύπο- 
βάλλουν α ίτηση  καί πληρούν τίς  προϋποθέσεις πού 
προβλέποντα ι σ τό  άρθρο 1 καθώς καί σ τούς έ ξή ς  γ εν ι
κούς κανόνες:

δ ικα ιολογούν έπαρκή οικονομική δρα σ τη ρ ιό τη τα ·

άποκλείουν, γιά  τό  σύνολο  τού πεδίου τής δραστη - 
ρ ιό τη τό ς  τους κάθε διάκριση  μεταξύ τώ ν  έκ τροφέω ν 
τή ς Κ ο ινό τη το ς , πού προέρχετα ι ιδ ίω ς άπό τή ν  ίθα- 
γένειά  τους ή τό ν  τόπο τής έγκα ταστάσεώ ς  τους·

ό έχουν νομική προσω π ικότη τα  ή έπαρκή νομική 
ικανότη τα  ώ σ τε  νά είνα ι ύποκείμενα δικαιωμάτων 
καί ύποχρεώσεων, κατά τή ν  έθνική τους νομοθεσία ·

$ περιλαμβάνουν σ τό  κα ταστα τικό  τους:

—  τή ν  ύποχρέωση νά τηρούν χω ρ ισ τά  λογ ισ τικ ά  
σ το ιχ ε ία  γιά  τίς δρ α σ τη ρ ιό τη τες  πού άποτελούν 
τό  άντικείμ ενο τή ς ά ναγνω ρ ίσεώ ς τους-
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—  δια τά ξεις  πού αποβλέπουν νά εξασφ α λ ίσουν δ τ ι 
τά μέλη όμάδος τά  όποια επιθυμούν νά παραιτη
θούν άπό τή ν  ιδ ιό τη τά  τους ώς μέλη, δύνανται 
μόνον έφ ’ ό σ ο ν  ή σαν μέλη ™ ,Ί ή χ ΐσ τΓ·'' ¿τι τ_ρ ία · 
έτη μετά τή ν  ά ναγνώ ρ ιση  καί μέ τό ν  όρο  ό τ ι θα 
ε ιδοποιήσουν τή ν  ομάδα τουλά χ ισ το ν  ένα  έτος  
πρίν τή ν  άποχώρησή τους. Οί δ ια τά ξεις  αύτές 
εφ αρμόζοντα ι μέ τή ν  επιφύλαξη τώ ν  εθνικών 
νομοθετικών ή κ α νον ισ τικώ ν δ ια τά ξεω ν, οί 
όποιες άποβλέπουν, σέ ορ ισμένες περιπ τώσεις, 
σ τή ν  π ροσ τασ ία  τής όμάδος ή τώ ν  π ισ τω τώ ν  
της, άπό τίς  οικονομ ικές συνέπειες πού θά μπο
ρούσαν νά προκόψουν άπό τή ν  αποχώρηση ένός 
μέλους ή σ τή ν  παρεμπόδιση τή ς άποχωρήσεως 
ένός μέλους κατά τή διάρκεια τού οικονομικού 
έτους·

δέχοντα ι ώς μέλη μόνο έκ τροφεΐς μ ετα ξοσκωλήκων. 

2. Τ ό  Κ ρ ά το ς  Μ έλος, σ τό  έδαφος τού όποιου έχουν

τή ν κα ταστα τική  έδρα τους οί ομάδες, είνα ι άρμόδιο 
γιά τή ν  άναγνώριση .

"Αρθρο 3

Οί λεπτομέρειες εφαρμογής τού παρόντος κανονισμού 
θεσπ ίζοντα ι, έφ ’ όσον  είναι άναγκαίο, κατά τή διαδι
κασία πού προβλέπεται σ τό  άρθρο 12 τού κανονισμού 
άριθ. 1308/70/ΕΟΚ τού Συμβουλίου τή ς  29ης Ιο υ ν ίο υ  
1970 περί κοινής όργανώ σεω ς άγοράς σ τό ν  τομέα τού  
λίνου  καί τή ς καννάβεω ςί1), όπως τροποποιήθηκε άπό 
τή ν  πράξη περί τώ ν  όρω ν προσχω ρήσεω ς καί περί 
προσαρμογών τώ ν  συνθηκ ώ ν (2).

Άρθρο 4

Ό  παρών κανονισμός άρχ ίζε ι νά ισχύει τή ν  1η ’ Α π ρ ι
λ ίου 1976.

Ό  παρών κανονισμός είνα ι δεσμευτικός ώς πρός όλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σ έ  κάθε 
Κ ρ ά το ς  Μ έλος.

"Ε γινε  σ τ ις  Β ρυξέλλες, σ τ ις  25 Μ αρτίου  1976.

Γιά τό Συμβούλιο 

Ό  Πρόύδρος 

Μ. \1ART

( ’ ) ΕΕ άριθ. Ν  146 τής 4.7.1970, σ. 1. 
( 2) ΕΕ άριθ. Ν  73 τής 27.3.1972, σ. 14.


