Αριθ. L 357/39

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

20. 12. 90

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3696/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Δεκεμβρίου 1990
περί καθορισμού της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τη μελάσα
H 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. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1069/89 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,

προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του
Συμβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (5),
— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών του Ecu που δημοσι
εύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση ■

ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι

Εκτιμώντας :

στώθηκαν στις 18 Δεκεμβρίου 1990,

ότι η εισφορά που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή της
μελάσας έχει καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3517/90 της Επιτροπής (3) ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3517/90 στα
στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση
της εισφοράς που ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 1
του παρόντος κανονισμού ·

ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουρ
γεία του καθεστώτος των επιστροφών o υπολογισμός τους
πρέπει να βασίζεται στα ακόλουθα :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μεγίστου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε συντελε
στή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική τους τιμή,
πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντελεστή που

Αρθρο 1

H εισφορά κατά την εισαγωγή που αναφέρεται στο άρθρο
16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81
καθορίζεται για τις μελάσες, έστω και αποχρωματισμένες
(κωδικοί ΣΟ 1703 10 00 και 1703 90 00), σε 1,03 Ecu ανά 100
χιλιόγραμμα.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Δεκεμβρίου
1990.

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

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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