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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιανουαρίου 1986
(86/C 39/04)
Σύμφωνα με τα άρθρα 118 και 304 της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, η
χορήγηση της ενίσχυσης στην παραγωγή για ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκη
πευτικά περιορίζεται σε ορισμένες ποσότητες. Για άλλα προϊόντα εφαρμόζονται παρόμοιοι περιο
ρισμοί στην Ισπανία και την Πορτογαλία καθώς και στα άλλα κράτη μέλη. Είναι αναγκαίοι λεπτο
μερείς κανόνες για την εφαρμογή των περιορισμών αυτών.
Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο μία πρόταση για κανονισμό του Συμβουλίου σύμφωνα με τον
οποίο οι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή θα εγκριθούν από την Επιτροπή σύμφωνα με τη
διαδικασία της επιτροπής διαχειρίσεως.
Είναι βασικό να ειδοποιηθούν τώρα οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και οι μεταποιητές των εν
λόγω προϊόντων για τα μέτρα τα οποία θα εφαρμοσθούν από την 1η Μαρτίου 1986.
Η Επιτροπή πληροφορεί τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι προτίθεται, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που
θα αποδειχθούν αναγκαίες σαν συνέπεια των διατάξεων που θα εγκριθούν από το Συμβούλιο, να
εγκρίνει το κείμενο του σχεδίου κανονισμού που επισυνάπτεται μόλις το Συμβούλιο εξουσιοδοτήσει
γι' αυτό την Επιτροπή.

Πρόταση κανονισμού της Επιτροπής περί θεσπίσεως λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του
περιορισμού της ενίσχυσης στην παραγωγή στην Ισπανία και στην Πορτογαλία
COM(85) 859 τελικό
(Υποβληθείσα στο Συμβούλιο από την Επιτροπή στις 24 Ιανουαρίου 1986)
(86/C 39/05)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 516/77 του Συμβουλίου της 14ης
Μαρτίου 1977 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευ
τικά ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3768/85 (2) και την πράξη προσχώρησης της
Ισπανίας και της Πορτογαλίας, και ιδίως το άρθρο 18,

(') ΕΕ αριθ. L 73 της 21. 3. 1977, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 382 της 31. 12. 1985, σ. 8.

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ
/ . . του Συμβουλίου περί
θεσπίσεως λεπτομερών κανόνων για το καθεστώς ενίσχυσης
στην παραγωγή, όσον αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα με
βάση τα οπωροκηπευτικά, λόγω της προσχώρησης της Ισπα
νίας και της Πορτογαλίας, και ιδίως το άρθρο 2,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 991/84 του Συμβουλίου της 31ης
Μαρτίου 1984 περί περιορισμού της χορήγησης ενίσχυσης
στην παραγωγή ορισμένων φρούτων σε σιρόπι (3), και ιδίως
το άρθρο 2,
Εκτιμώντας:
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 991/84 περιόρισε τη
χορήγηση ενίσχυσης στην παραγωγή για τα αχλάδια Wil
liams σε σιρόπι και τα κεράσια σε σιρόπι σε καθορισμένες
ποσότητες· ότι, για να εξασφαλισθεί η δίκαιη κατανομή

(3) ΕΕ αριθ. L 103 της 16. 4. 1984, σ. 22.

