Αριθ. L 158/20

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

11 . 6. 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1500/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουνίου 1992

περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως για τον βάμβακα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

διαθέτει προς το παρόν η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποί
ηση του ποσού της ενισχύσεως που ισχύει σήμερα όπως
αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας και ιδίως τις παρα
γράφους 3 και 10 του πρωτοκόλλου 4 περί του βάμβακος,
όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ισπα
νίας και της Πορτογαλίας και ιδίως το πρωτόκολλο 14 που
επισυνάπτεται σ' αυτή, και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
4006/87 της Επιτροπής ('),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 του Συμβουλίου της
27ης Ιουλίου 1981 περί καθορισμού των γενικών κανόνων
του καθεστώτος ενισχύσεως του βάμβακος (2), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
791 /89 (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι το ποσό της ενισχύσεως που αναφέρεται στο άρθρο 5
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 , έχει
καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1171 /92 της
Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1393/92 (5) ·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων που αναφέρο
νται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 171 /92 στα στοιχεία που

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

1 . Το ποσό της ενισχύσεως για τον μη εκκοκκισμένο
βάμβακα, που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 , καθορίζεται σε 63,870 Ecu ανά 100
χιλιόγραμμα.
2. Το ποσό ενισχύσεως θα επιβεβαιωθεί ή θα αντικατα
σταθεί όμως με ισχύ από τις 1 1 Ιουνίου 1992 ώστε να λάβει
υπόψη την τιμή στόχου του βάμβακος για την περίοδο
1992/93 και τις συνέπειες της εφαρμογής των μεγίστων
εγγυημένων ποσοτήτων,
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 1 1 Ιουνίου 1992.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 10 Ιουνίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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