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3Ετον τομέα των οπωροκηπευτικών,! 

IM διατάξεις του άρθρου 59 εψαρ^ 
μόζονται στην τιμή βάσεως. 

Η τιμή βάσεως καθορίζεται στην 
Ελλάδα κατά την προσχώρηση, λαμ
βάνοντας υπ' όψη την διαφορά με
ταξύ του μέσου ορού των τιμών στην 
παράγωγη στην Ελλάδα και στην. 
Κοινότητα στην παρούσα της σύνθε
ση, που διεπιστώθησαν κατά την δι
άρκεια μιας περιόδου αναφοράς που 
8α καθορισθεί. 
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Τ. Καθιερώνεται εξισωτικός μηχα
νισμός κατά την εισαγωγή στην Ko ι. 
νότητα στην παρούσα σύνθεση γ ι α 
τα οπωροκηπευτικά προελεύσεως Ελ
λάδος για τα οποία έχει καθορισθεί 
θεσμική τιμή. 

2. Ο μηχανισμός αυτός διέπεται 
Ικπό τους ακολούθους κανόνες: 

α ) Πραγματοποιείται σύγκριση 
μεταξύ μιας τιμής προσφοράς του 
βλληνικού προϊόντος, όπως υπολογί
ζεται κατωτέρω στην περίπτωση 6 
και μιας κοινοτικής τιμής προσφοράς 
που υπολογίζεται κατ" έτος, αφ ε . 
ίΜός βάσει του αριθμητικού μέσου 
όρου των τιμών στην παραγωγή κα
θ« Κράτους μέλους της Κοινότητος 
Ιοττην παρούσα της σύνθεση, προσηυ» 
ξημένου κατά τα έξοδα μεταφοράς 
¡και συσκευασία«; που επιβαρύνουν 
τ « προϊόντα από τις περιοχές παρα-
{νωγης μέχρι τα αντιπροσωπευτικά 
¡κέντρα καταναλώσεως της Κοινότη
τος, αφ" ετέρου δε λαμβάνοντας υπ" 
'όψη τις εξελίξεις του κόστους πα
ραγωγής. Οι προαναφερθε'ισες τιμές 
στην παραγωγή αντιστοιχούν στον 
μέσο όρο των τιμών που διοριστώ, 
νονται κατά την διάρκεια των τριών 
ετών που προηγούνται της ημερομη
νίας καθορισμού της προαναφερθεί
σης κοινοτικής τιμής προσφοράς. Η 
¡Ετησία κοινοτική τιμή δεν δύναται 
να υπερβαίνει το ύψος της τιμής α
νάγωγης που εφαρμόζεται έναντι 
τρίτων χωρών. Η κοινοτική αυτή τι
μή προσφοράς μειώνεται κατό 3ο)ο 
Κατά την πρώτη προσέγγιση της τι
μής που αναφέρεται στο άρθρο 5 9 , 
6 ο ) ο κατά την δεύτερη προσέγγιση, 
9ο)ο κατά την τρίτη προσέγγιση, 
II 2ο)ο κατά την τέταρτη προσέγγι
ση, 15ο)ο κατά την πέμπτη προσέγ
γιση,, και όσον αφορά τα ροδάκινα 
και τις τομάτες, 18ο)ο κατά την έ
κτη προσέγγιση και 21ο)ο κατά την 
ϋβδομη προσέγγιση. 

β) Η τιμή προσφοράς του ελληνί-
*6ού προϊόντος υπολογίζεται κάθε η
μέρα αγοράς, βάσει των αντιπροσω
πευτικών τιμών που έχουν διαπιστω
θεί ή αναχθεί στο στάδιο εισαγω-
γέως — χονδρεμπόρου εντός της 
Κοινότητος στην παρούσα της σύν
θεση. Η τιμή για προέλευση Ελλά-
Ι&ος ισούται με την κατώτερη αντι
προσωπευτική τιμή ή τον μέσο όρο 
των κατωτέρων αντιπροσωπευτικών 
τιμών που έχουν διαπιστωθεί για το 
3 0 ο ) ο τουλάχιστον των ποσοτήτων 
της εν λόγω προελεύσεως, που έχουν 
τεθεί σε εμπορία στο σύνολο των αν
τιπροσωπευτικών αγορών, για τις ο
ποίες υπάρχουν διαθέσιμες τιμές. Η 
τιμή ή οι τιμές αυτές μειώνονται κα. 
τά το διορθωτικό ποσό που ενδεχο
μένως καθορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις που προβλέπονται στην πε
ρίπτωση γ. 

γ ) Αν η ελληνική τιμή που υ
πολογίζεται με αυτό τον τρόπο είναι 
κατώτερη από την κοινοτική τιμή ό
πως αναφέρεται στην περίπτωση α, 
εισπράττεται από το Κράτος μέλος 
εισαγωγής ένα διορθωτικό ποσό ίσο 
με την διαφορά μεταξύ των δύο αυ
τών τιμών κατά την εισαγωγή στην 
Κοινότητα στην παρούσα της σύνθε
ση. Ζτήν περίπτωση που η ημερησία 
τιμή προσφοράς του κοινοτικού προ
ϊόντος, υπολογιζόμενη στις αγορές 
των κέντρων καταναλώσεως, ευρί
σκεται σε επίπεδο κατώτερο της κοι
νοτικής τιμής που καθορίζεται στην 
περίπτωση α. το διορθωτικό ποσό 
δεν δύναται πάντως να υπερβεί την 
διαφορά μεταξύ του αριθμητικού μέ
σου όρου των δύο αυτών τιμών αφ* 
ενός, και της τιμής του Ελληνικού 
προϊόντος αφ' ετέρου. 

δ) Η είσπραξη του διορθωτικού 
ποσού πραγματοποιείται μέχρις ότου 

Δίνουμβ στη δημοσιότητα —«αράλληλα μέ τά άρ
θρα τής Πράξηδ Προσχώρησης της Ελλάδας «την 
ΕΟΚ— »OH, τις συνημμένβς «Κοινές Δηλώσεις» ή 
«Δηλώσεις», πού «ποτελούν παράρτημα του επισή
μου κειμένου. 

ΚΟΙΝΗ AHAftXH 

περί της διαδικασίας από κοινού εξετάσεως τών ετη
σίων μεταβολών τών τιμών τών γεωργικών προϊόντων 
στην Ελλάδα κατά την περίοδο πού προηγείται της 

προσχωρήσεως 
1. Γιά την εφαρμογή των διατάξεων της πράξεως προσ 

χωρήσεως πού καθορίζουν το επίπεδο των ελληνικών τι
μών οι οποίες πρέπει νά προσεγγίσουν, όταν συντρέχει 
περίπτωση, το επίπεδο των κοινοτικών τιμών, συμφωνεί 
ότι οι τιμές πού θά ληφθούν υπ' όψη βάσει της περιόδου 
αναφοράς της οποίας η διάρκεια θά καθορισθεί γ ιά κά
θε προϊόν κατά την ενδιάμεση περίοδο, είναι οι τιμές πού 

προκύπτουν από τις διαπιστώσεις τιμών οι οποίες επρα-
γματοπσιήθησαν και εσημειώθησαν στα πεπραγμέ να της 
Συνδιασκέψεως, αναπροσαρμοζόμενες ώστε νά συγχρονί
ζονται βάσει των μεταβολών τιμών πού εμεσολάβησαν α
πό τότε ·η' πού θά μεσολαβήσουν μέχρι την ημερομηνία 
της προσχω ρήσεως. 

2. Οι μεταβολές τιμών πού θά αποφασίσουν οι ελλη
νικές αρχές ·η· πού προκύπτουν από τις πραγματοποιού
μενες διαπιστώσεις τιμών στην Ελλάδα, υποβάλλονται σε 
διαδικασία από κοινού εξετάσεως μεταξύ των ελληνικών 
αρχών και των κοινοτικών αρχών. 

Γιά τον σκοπό ατό η Ελληνική Δημοκρατία καί η Επι
τροπή προβαίνουν περιοδικώς σέ από κοινού ανάλυση των 
στοιχείων περί των μεταβολών των τιμών πού θά αποφα
σισθούν ·ή' θά διαπιστωθούν γιά την ελληνική αγορά. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο γ ια τα απο· 
τελέσματα της αναλύσεως αυτής. 

3. Αν, μετά την εξέταση της προαναφερθείσης εκθέσε
ως, η Κοινότης στην παρούσα της σύνθεση διατυπώσει 
το αίτημα, η Ελληνική Δημοκρατία της γνωστοποιεί νά 
υποβάλλει τις αποφάσεις τις οποίες προτίθεται νά λάβει 

όσον αφορά τις μεταβολές των γεωργικών τιμών, μέ σκο
πό την εφαρμογή της διαδικασίας πού έχει αλλού καθορι
σθεί, περί της λήψεως ορισμένων αποφάσεων καί άλλων 
μέτρων πού θα ληφθούν κατά την περίοδο πού προηγείται 
της προσχωρήσεως. 

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
περί τών ειδικών μεταβατικών μέτρων πού θά ήταν 
δυνατόν νά είναι αναγκαία στις σχέσεις μεταξύ τής 
Ελλάδος και τής Ισπανίας καί τής Πορτογαλίας μετά 

τήν προσχώρηση τών δύο τελευταίων 
Η προσχώρηση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 

στις Κοινότητες πρό της λήξεως των μεταβατικών μέ
τρων πού προβλέπονται στο άρθρο 9 της πράξεως θά ή
ταν δυνατόν νά καταστήσει αναγκαία ειδικά μεταβατικά 
μέτρα στις σχέσεις μεταξύ των χωρών αυτών καί της 
Ελλάδος. 

Τα μεταβατικά αυτά μέτρα θά πρέπει νά ορισθούν στις 
πράξεις προσχωρήσεως της Ισπανίας καί της Πορτογα
λίας. 

προκύψει από τις πραγματοποιηθεί
σες διαπιστώσεις ότι η τιμή του Ελ
ληνικού προϊόντος είναι Ίση ή ανώ
τερη είτε της κοινοτικής τιμής που 
κοΕθορίζεται στην περίπτωση α, είτε, 
αν συντρέχει περίπτωση, του αριθμη-, 
τικού μέσου όρου των κοινοτικών τι
μών που αναφέρονται στην περίπτω
ση y. 

3. Ο εξισωτικός μηχανισμός ποο 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο παρα
μένει σε ισχύ: 

α ) μέχρι την 31πη Δεκεμβρίου 
1987, γ ια τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 59, παράγρα. 
φος 2, 

6) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
1985, γ ια τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 59, παράγρα
φος 3. 

4. Αν η Ελληνική αγορά διάτα, 
ράσσεται λόγω εισαγωγών προελεύ
σεως των παρόντων Κρατών μελών, 
δύνανται να ληφθούν κοπάλληλα μέ
τρα, δυνάμενα να προβλέπουν εξι
σωτικό μηχανισμό παρόμοιο με ε
κείνο που προβλέπεται στις προηγού
μενες παραγράφους, όσον αφορά τις 
εισαγωγές στην Ελλάδα οπωροκη
πευτικών προελεύσεως Κοινότητος 
στην παρούσα της σύνθεση, γ ια τα 
οποία έχει καθορισθεί θεσμική τιμή-
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Οι διατάξεις του άρθρου 68 εφαρ
μόζονται στην χρηματική αντισταθμι 
ση που αναφέρεται στο όίρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2511)69 
περί τών ειδικών μέτρων γ α την βελ
τίωση της παραγωγής και της εμ* 
ποριάς στον τομέα των κοινοτικών ε
σπεριδοειδών. 

Η χρηματική αυτή αντιστάθμιση 
πρέπει να θεωρείται ως ενίσχυση 
που δεν χορηγείται στην Ελλάδα υπό 
το προηγούμενο εθνικό καθεστώς. 
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Οι εφαρμοστέες στην Ελλάδα ελα
χίστη τιμή και χρηματική αντιστά
θμιση που προβλέπονται στα άρθρα 
2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) α
ριθ. 2601)69 περί των ειδικών μέ
τρων για την ενθάρρυνση της προσ
φυγής στην μεταποίηση ορισμένων 
ποικιλιών πορτοκαλιών και στα άρ-
θρα 1 και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1035)77 περί των ειδικών μέ
τρων για την ενθάρρυνση της εμπο
ρίας των μεταποιημένων προϊόντων 
με βάση λεμόνια, καθορίζονται ως 
εξής: 

1. Μέχρι την πρώτη προσέγγιση 
των τιμών που αναφέρεται στο άρθρο 
59, η εφαρμοζόμενη ελαχίστη τιμή 
καθορίζεται βάσει των τιμών που 
καιταβάλλονται στην Ελλάδα στους 
παραγωγούς εσπεριδοειδών προορι. 
ζαμένων ν ι α μεταποίηση, που έχουν 
διαπιστωθεί κατά την διάρκεια μιας 
οτντιπροσωπευτικής περιόδου που θα 
προσδιορισθεί, υπό το προηγούμενο 
εθνικό καθεστώς. Η χρηματική αντι
στάθμιση είναι η αντιστάθμιση της 
Κοινότητος στην παρούσα της σύν
θεση μειούμενη, ÔTOCV συντρέχει περί
πτωση, κατά την διαφορά μεταξύ αφ' 
ενός, της ελαχίστης κοινής τιμής 
και αφ' ετέρου, της ελαχίστης τιμής 
που εφαρμόζεται στην Ελλάδα. 

2. Για τους επόμενους καθορι
σμούς, η ελαχίστη τιμή που εφαρ
μόζεται στην Ελλάδα προσεγγίζει 
τη>ν κοινή ελαχίστη τιμή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 59. Η χρηματική αντιστάθμι
ση που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, 
κατά τα στάδια της προσεγγίσεως, 
είναι η αντιστάθμιση της Κοινότητος 
στην παρούσα της σύνθεση, μειούμε
νη, όταν συντρέχει περίπτωση, κατά 
την διαφορά μεταξύ αφ' ενός, της ε

λάχιστης κοινής τιμής και αφ' έτε
ρου, της ελάχιστης τιμής που εφαρ
μόζεται στην Ελλάδα. 

3. "Οταν πάντως, η ελαχίστη τι
μή που προκύπτει από την εφαρμογή 
της παραγράφου 1 ή της παραγρα. 
φόυ 2 είναι ανώτερη της κοινής ε
λαχίστης τιμής, η τελευταία αυτή 
τιμή δύναται να ληφθεί υπ' όψη ορι
στικώς για την Ελλάδα. 
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Μέχρι τηιν 31η Δεκεμβρίου 1987, 
επιτρέπεται στην Ελληνική Δημοκρα
τία να προβλέπει, για όλους τους 
παραγωγούς οπωροκηπευτικών την 
υποχρέωση εμπορίας, διά των τοπι
κών αγορών, του συνόλου της παρα
γωγής τους οπωροκηπευτικών που 
υπόκειται σε κοινούς κανόνες ποιό
τητος. 

ΤΜΗΜΑ 2: ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
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1. ιΓα το ελαιόλαδο, οι διατάξεις 
των άρθρων 58, 59 και 61 εφαρ
μόζονται στις τιμές παρεμβάσεως. 

Πάντως το εξισωτικό ποσό που 
προκύπτει από την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 61 διόρθωνε, 
ται, όταν συντρέχει περίπτωση, κα
τά την επίπτωση της διαφοράς με
ταξύ των κοινοτικών ενισχύσεων 
στην κατανάλωση που εφαρμόζονται 
εντός της Κοινότητος στην παρούσα 
της σύνθεση και στην Ελλάδα. 

2. Για τους ελαιούχους σπόρους, 
οι ενδεικτικές τιμές ή τιμές στόχου 
καθορίζονται βάσει της διαφοράς 
που υφίσταται μεταξύ των τιμών των 
ανταγωνιστικών προϊόντων κατά την 
αμειψισπορά στην Ελλάδα και εντός 
της Κοινότητος στην παρούσα της 
σύνθεση κατά την διάρκεια περιόδου 
αναφοράς που θα καθορισθεί. Ό τ α ν 
οι τιμές των ανταγωνιστικών αυτών 
προσόντων είναι παραπλήσιες, η κοι
νή τιμή εφαρμόζεται στην Ελλάδα 
από της προσχωρήσεως. Σε αντίθετη 
περίπτωση, οι διατάξεις του άρθρου 
59 εφαρμόζονται στις ενδεικτικές τι
μές ή τιμές στόχου που καθορίζονται 
για τα προϊόντα οΛ>τά. Πάντως, οι 
ενδεικτικές τιμές ή τιμές στόχου 
που θα εφαρμοστούν στην Ελλάδα 
δεν δύνανται να υπερβούν τις κοινές 
ενδεικτικές τιμές ή τις κοινές τιμές 
στόχου. 
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Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
87, κατά τον καθορισμό του ύψους 
των διαφόρων ποσών που προβλέπον
ται στον ταμέα των ελαιούχων σπό
ρων, εκτός των τιμών που αναφέρον
ται στο άρθρο 79, παράγραφος 2, 
λαμβάνεται υπ' όψη για την Ελλάδα, 
κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο 
γ ι α την καλή λειτουργία της κοινής 
οργανώσεως αγοράς για τα προϊόν
τα αυτά, η διαφορά που προκύπτει 
από την εφαρμογή του άρθρου 79, 
παράγραφος 2. 
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1. Οι διατάξεις του άρθρου 68 
εφαρμόζονται στις ενισχύσεις γ ι α 
το ελαιόλαδο. Πάντως, η πρώτη 
προσέγγιση σχετική με την επιδοτη. 
ση στην παρογωγη για το προϊόν 
αυτό πραγματοποιείται την 1η Ια
νουαρίου 1981. 

Για το σκοπό αυτό, το ύψος της 
κοινοτικής επιδοτήσεως στην παρο> 
γωγή που λαμβάνεται κατά τον υ
πολογισμό του ύψους της ενισχύσε
ως η οποία εφαρμόζεται στην Ελλά
δα είναι εκείνο που έχει καθορισθεί 
γ ι α την τρέχουσα περίοδο εμπορίας 

κατά την ημερομηνία της προσχωρή
σεως 

Το δεύτερο στάδιο προσεγγίσεως 
πραγματοποιείται κατά την έναρξη 
της δευτέρας περιόδου εμπορίας με
τά την προσχώρηση καιη μόνη δυνα
τή μεταβολή κατά την έναρξη της 
πρώτης περιόδου εμπορίας είναι ε
κείνη που προκύπτει, όταν συντρέχει 
περίπτωση, από μία τροποποίηση της 
κοινοτικής ενισχύσεως που εφαρμό
ζεται εντός της Κοινότητος στην πα
ρούσα της σύνθεση. 

2. Το ποσό της ενισχύσεως γ ι α 
τους κραμβόσπορους, γογγυλόσπο-
ρους, ηλιανθόσπορους και τους σπό
ρους κικκεως τους συγκομιζομένους 
στην Ελλάδα διορθώνεται κατά την 
υφισταμένη διαφορά, όταν συντρέχει 
περίπτωση, μεταξύ των ενδεικτικών 
τιμών ή των τιμών στόχου, που 
εφαρμόζονται στην Ελλάδα και εν
τός της Κοινότητος στην παρούσα 
της σύνθεση. 

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής 
του προηγουμένου εδαφίου, το ποσό 
της ενισχύσεως για τους κραμβόσπο
ρους, γογγυλόσπορους, ηλιανθόσκο-
ρους και σπόρους κίκκεως που έχουν 

Από παραδρομή, στα άρθρα 
30 επόμενα του κειμένου 
των συμφωνιών που δημοσι
εύουμε, ο όρος «φορολογική 
επιβάρυνση ισοδυνάμου απο
τελέσματος» αναφέρεται (κα
κώς) ως «φάρος ισοδυνάμου 
αποτελέσματος». Το ορθό εί
ναι φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή 
ε π ι β ά ρ υ ν σ η , όρος 
ευρύτερος άλλωστε τού «φό
ρου». 

μεταποιηθεί στην Ελλάδα, μειώνεται 
κατά την επίπτωση των δασμών που 
εφαρμόζονται από την Ελληνική Δη
μοκρατία κατά την εισαγωγή των 
προϊόντων αυτών προελεύσεως τρίτων 
χωρών. 

3. Το ποσό της ενισχύσεως για τα 
σπέρματα σόγιας καί λίνου πού έχουν 
συγκομισθεί στην Ελλάδα διορθώνε
ται από την υφιστάμενη διαφορά, ό
ταν συντρέχει περίπτωση, μεταξύ των 
τιμών στόχου που εφαρμόζονται στην 
Ελλάδα και εντός της Κοινότητος 
στην παρούσα της σύνθεση και μειώ
νεται κατά την επίπτωση των δασμών 
που εφαρμόζονται από την Ελληνική 
Δημοκρατία κατά την εισαγωγή των 
προϊόντων αυτών προελεύσεως τρίτων 
χωρών. 

ΑΡΘΡΟ 82 

Η Ελληνική Δημοκρατία δύνται να 
εφαρμόζει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
1983 και σύμφωνα με τρόπο ποι,^θα 
ορισθεί, το καθεστώς ελέγχου 
την εισαγωγή ελαιούχων σπόρων 
φυτικών ελαίων και λιπών, το ο 
εφήρμοζε την 1η Ιανουαρίου 197' 

ΤΜΗΜΑ 3: ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΓΑ 
ΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΟΝΤ 

ΑΡΘΡΟ 8 3 

Οι διατάξεις των άρθρων 58. 
και 61 εφαρμόζονται στις τιμές 
ρεμβάσεως για το βούτυρο και ,% 
ποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη, 

ΑΡΘΡΟ 8 4 

Το εξισωτικό ποσό για τα γαλα
κτοκομικά προϊόντα, εκτός του βου*? 

τύρου και του αποβουτυρωμένου γά
λακτος σε σκόνη, ορίζεται με την 
βοήθεια συντελεστών ποο θα προσδια 
ρισθούν. 

ΤΜΗΜΑ 4: ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 85 

Οι διατάξεις των άρθρων 58, 59 
και 61 εφαρμόζονται στις τιμές γ ι α 
τα χονδρά βοοειδή στην Ελλάδα και 
εντός της Κοινότητος στην παρούσα 
της σύνθεση. 

ΑΡΘΡΟ 88 
Το εξισωτικό ποσό για τα προσόν-

τ« που αναφέρονται στο παράρτημα 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805) 
68 ορίζεται με την βοήθεια συντελε
στών που θα προσδιορισθούν. 
ΤΜΗΜΑ 5: ΚΑΠΝΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 87 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 58 ε
φαρμόζονται στην τιμή παρεμβάσεως 
που καθορίζεται γ ι α κάθε ποικιλία ή 
ομάδα ποικιλιών. 

2. Η τιμή στόχου που αντιστοιχεί 
στην αναφερομένη στην παράγραφο 
1 τιμή παρεμβάσεως καθορίζε
ται στην Ελλάδα γ ι α τήν πρώ
τη1 συγκομιδή μετά τήν προσχώ
ρηση, σε επίπεδο που αντικατοπτρίζει 
την υφισταμένη σχέση μεταξύ της τι
μής στόχου και της τιμής παρεμβά
σεως, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρά
γραφος 2, δεύτερο εδάφιο του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727)70 περί δη
μιουργίας κοινής οργανώσεως αγο
ράς στον τομέα του ακατέργαστου 
καπνού. 

3. Για τις 4 ακόλουθες συγκομι
δές, η τιμή αυτή στόχου: 

α ) καθορίζεται σύμφωνα με τα 
κριτήρια πού προβλέπονται στό άρθρο 
2, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727)70, 
λαμβάνοντας υπ" όψη πάντως τις ενι
σχύσεις που επιτρέπεται στην Ελλη
νική Κυβέρνηση να διατηρήσει γ ια 
τον καπνό κατ" εφαρμογή του άρθρου 

β) προσαυξάνεται σε 4 στάδια, 
της πρώτης αυξήσεως πραγματοποι
ούμενης για την δεύτερη συγκομιδή 
μετά την προσχώρηση, κατά την ε
πίπτωση της μειώσεως των εθνικών 
ενισχύσεων που επιτρέπεται στην Ελ
ληνική Δημοκρατία να διατηρήσει με 
προοδευτική μείωση γ ι α τον καπνό, 
κατ" εφαρμογή του άρθρου 69. 

ΑΡΘΡΟ 8 8 

Κατά παρέκκλιση από τις διατά
ξεις του άρθρου 71, όλα τα αποθέ
ματα καπνού που υφίστανται στην 
Ελλάδα και προέρχονται από συγικο-
μιδές προγενέστερες της προσχωρή
σεως, πρέπει να καταργηθούν πλή
ρως από την Ελληνική Δημοκρατία 
και με δαπάνη της στο πλαίσιο κοι
νοτικών διαδικασιών, που θα ορι
σθούν και εντός προθεσμιών που θα 
καθορισθούν. 

ΤΜΗΜΑ 6: 
ΝΑΒΙΣ 

ΛΙΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝ-

ΑΡΘΡΟ 8 8 

Οι διατάξεις του άρθρου 68 εφαρ
μόζονται στην ενίσχυση για τον υ-

ΤΛτικό λίνο και την κάννσβι. 

ΤΜΗΜΑ 7: ΛΥΚΙΣΚΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 8 8 

Οι διατάξεις του άρθρου 68 εφαρ

μόζονται στην ενίσχυση yus τον λυ* 
κίσκο. 

ΤΜΗΜΑ 8: ΣΠΟΡΟΙ ΠΡΟΣ 
ΣΠΟΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 81 

Οι διατάξεις του άρθρου 68 εφαρ
μόζονται στην ενίσχυση για τους σπα 
ρους προς σπορά. 

ΤΜΗΜΑ 9: ΜΕΤΑΞΟΣΚΟΛΗ-
ΚΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 8 2 
Οι διατάξεις του άρθρου 68 εφαρ

μόζονται στην ενίσχυση για τους με
ταξοσκώληκες. 

ΤΜΗΜΑ 10: ΖΑΧΑΡΗ 

ΑΡΘΡΟ 8 3 

Οι διατάξεις των άρθρων 58, 59 
και 61 εφαρμόζονται στην τιμή πα
ρεμβάσεως για τη λευκή ζάχαρη και 
στην ελαχίστη τιμή για τα τεύτλα. 

ΑΡΘΡΟ 8 4 

Τα εξισωτικά ποσά γ ι α τα προϊ
όντα, εκτός από τα νωπά τεύτλα, 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 νχχρά· 
,^αφος 1 περίπτωση 6 και για τα 

προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1 περίπτωση δ του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 333θ)74 πε 
ρί κοινής οργανώσεως αγοράς στον 
τομέα της ζάχαρης προκύπτουν από 
το εξισωτικό ποσό που εφαρμόζεται 
στο εν λόγω προσόν βάσεως με την 
βοήθεια συντελεστών που θα καθορι
σθούν. 

ΑΡΘΡΟ 8β 

Το αναφερόμενο στο άρθρο 26 πα
ράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 3330)74 ποσό που εφαρμόζε
ται στην Ελλάδα διορθώνεται κατά 
το εξισωτικό ποσό. 

ΤΜΗΜΑ 11: ΣΙΤΗΡΑ 

ΑΡΘΡΟ 88 

Στον τομέα των σιτηρών, οι δια
τάξεις των άρθρων 58, 59 και 61 ε
φαρμόζονται στις τιμές παρεμβάσεως 
και, για τον μαλακό σίτο, στην τιμή 
αναγωγής. 

ΑΡΘΡΟ 87 
Τα εξισωτικά ποσά παθορίζονται 

ώς εξής; 
1. Οσον αφορά τά σιτηρά γιά τά 

οποία δεν έχει καθορισθεί τιμή πα
ρεμβάσεως, το εξισωτικό ποσό που 
εφαρμόζεται μέχρι την πρώτη προσέγ 
γιοη προκύπτει απρ το ποσό που ε
φαρμόζεται στο ανταγωνιστικό σιτη^ 
ρό για το οποίο έχει καθορισθεί τιμή 
παρεμβάσεως, λαμβανομένων υπ 
όψη: 

—της σχέσεως των τιμών στην ελ
ληνική αγορά ή. 

—-της σχέσεως που υφίσταται με
ταξύ των τιμών κατωφλίου των εν 
λόγω σιτηρών. 

Για τους επόμενους καθορισμούς 
τα ποσά καθορίζονται εκκινώντας α
πό εκείνα που αναφέρονται στο πρώ
το εδάφιο και σύμφωνα με τους κα
νόνες του άρθρου 59 για την προσέγ 
γιση των τιμών. 

Στην περίπτωση πάντως που ανα
φέρεται στο πρώτο εδάφιο, πρώτη πε
ρίπτωση, η σχέση που λαμβάνεται 
υπ' όψη οφείλει να προσεγγίζει τη 
σχέση που υφίσταται μεταξύ των TU 
μών κατωφλίου σύμφωνα με τους κατ 
νόνες του άρθρου 59. 

Ζ. Για τα προϊόντα που αναφέρον
ται στο άρθρο 1 περιπτώσεις γ και δ 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727) 
75 περ'ι κοινής οργανώσεως αγοράς 
στον τομέα των σιτηρών, το εξισω
τικό ποσό προκύπτει από το εξισωτι
κό ποσό που εφαρμόζεται στα σιτηρά 
με τα οποία αυτά συνδέονται, με την 
βοήθεια συντελεστών πού θά καθορι
σθούν. 

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμο
γής της παραγράφου 2 όταν πρόκει
ται γ ι α μεταποιηιμένα προϊόντα με 
βάση μαλακό σίτο και σκληρό σίτο, 
το εξισωτικό ποσό καθορίζεται σέ ύ
ψος που να λαμβάνει επίσης υπ' όψη 
την ενδεχόμενη εθνική ενίσχυση που 
θα διατηρήσει η Ελληνική Δημοκρα
τία, βάσει του άρθρου 69, για τον 
σίτο τον προοριζόμενο για αλευρο-
ποίηση. 

ΑΡΘΡΟ 8 8 
Οι διατάξεις του άρθρου 68 εφαρ

μόζονται στην ενίσχυση για το σκλη
ρό σίτο που αναφέρεται στο άρθρο 
10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2727)75. 

ΤΜΗΜΑ 12: ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 
ΑΡΘΡΟ 8 8 

t . Στον τομέα τού χοιρείου κρέα
τος, "οι διατάξεις τών άρθρων 58, 59 
καί 61 εφαρμόζονται στην τιμή τού 
προϊόντος αυτού στην Ελλάδα καί 
εντός τής Κοινότητος στην παρούσα 
της σύνθεση. 

2. Γιά νά αποφευχθεί πάντως ό 
κίνδυνος διαταράξεως τών συναλλα
γών μεταξύ τής Κοινότητος στην πα
ρούσα της σύνθεση καί τής Ελλάδος, 
τό εξισωτικό ποσό δύναται νά υπο
λογισθεί μέ βάση τά εξισωτικά ποσά 
πού εφαρμόζονται στά κτηνοτροφικά 
σιτηρά. Γιά τό σκοπό αυτό τό εξισω
τικό ποσό πού εφαρμόζεται κατά χι
λιόγραμμο έσφαγμένου χοίρου υπολο
γίζεται εκκινώντας άπό τά εξισωτικά 
ποσά πού εφαρμόζονται στην ποσότη 
τα κτηνοτροφικών σιτηρών πού απαι
τείται γ ιά την παραγωγή ενός χιλιό
γραμμου χοιρείου κρέατος. 

Μέ τήν επιφύλαξη εφαρμογής τού 
πρώτου εδαφίου, τό εξισωτικό ποσό 
δύναται νά καθορισθεί σέ επίπεδο πού 
νά λαμβάνει επίσης ύπ' όψη τήν εθνι
κή ενίσχυση πού διατηρεί ή Ελληνική 
Δημοκρατία, σύμφωνα μέ τό άρθρο 
69, γ ιά τά σιτηρά πού χρησιμοποιούν 
ται στή χοιροτροφία. 

3. Γιά τά προϊόντα, έκτος έσφα
γμένου χοίρου, πού αναφέρονται στό 
άρθρο 1 παράγραφος 1 τού κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759)75 περ'ι τής 
κοινής οργανώσεως αγοράς στον το
μέα τού χοιρείου κρέοπος, τό έξισωτι 
κό ποσό προκύπτει άπό εκείνο πού ε
φαρμόζεται σύμφωνα μέ τήν παρά
γραφο 1 ή 2, μέ τήν βοήθεια συντε
λεστών πού θά καθορισθούν. 

ΤΜΗΜΑ 13: ΑΥΓΑ 
ΑΡΘΡΟ 108 

1. Στον τομέα τώνι αυγών, ol δια 
τάξεις τών άρθρων 58, 59 καί 61 ε
φαρμόζονται στις τιμές τών προϊόν 
των αυτών στην Ελλάδα καί εντός 
τής Κοινότητος στην παρούσα της 
σύνθεση. 

2. Γιά νά αποφευχθεί πάντως ό 
κίνδυνος διαταράξεως τών συναλλα
γών μεταξύ τής Κοινότητος στην πα 
ρούσα της σύνθεση καί τής Ελλάδος, 
τό εξισωτικό ποσό δύναται νά υπο
λογισθεί μέ βάση τά εξισωτικά ποσά 
πού εφαρμόζονται στα κτηνοτροφικά 
σιτηρά. Γιά τόν σκοπό αυτό, 

α) γιά τά αυγά μέ κέλυφος, τό 
εξισωτικό ποσό πού εφαρμόζεται κα
τά χιλιόγραμμο αύγων μέ κέλυφος 
υπολογίζεται εκκινώντας άπό τά έξι 
σωτικά ποσά πού εφαρμόζονται στην 
ποσότητα τών κτηνοτροφικών σιτηρών 
πού απαιτείται γιά τήν παραγωγή έν 
τός τής Κοινότητος, ενός χιλιογράμ 
μου αυγών μέ κέλυφος καί 

β) γ ιά τά αυγά μέ επώαση, τό 
εξισωτικό ποσό πού εφαρμόζεται κα
τά αυγό προς επώαση υπολογίζεται 
εκκινώντας άπό τά εξισωτικά ποσά 
πού εφαρμόζονται στην ποσότητα κτη 
νοτροφικών σιτηρών πού απαιτείται 
γιά τήν παραγωγή εντός τής Κοινό 
τητος ένας αυγού προς επώαση. 

Μέ τήν επιφύλαξη τού πρώτου έδα 
φίου, τό εξισωτικό ποσό δύναται vol 
καθορισθεί σέ ύψος πού νά λαμβάνε! 
επίσης ύπ' όψη τήν εθνική ενίσχυα« 
πού διατηρεί ή Ελληνική Δημοκρατία! 
σύμφωνα μέ τό άρθρο 69, γιά τά σι 
τηρά πού χρησιμοποιούνται άπό τ ή | 
πτηνοτροφική βιομηχανία. 

3. Γιά τά προϊόντα πού αναφερόν] 
ται στό άρθρο 1 παράγραφος 1 πεί 
ρίπτωση β τού κανονισμού (ΕΟΚ) ό | 
ριθ. 2771)75 περί κοινής όργανώύ 
ως αγοράς στον τομέα τών αύγώΐ 
τό εξισωτικό π̂ >σό προκύπτει άπϊ 
εκείνο πού εφαρμόζεται σύμφωνα μ\ 
τήν παράγραφο 1 ή 2 μέ τήν βοήθειο^ 
συντελεστών πού θά καθορισθούν, 

ΑΥΡΙΟ: Τά άλλα άρθρα τού 
κειμένου. 


