Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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Αριθ. L 208/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2086/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Ιουλίου 1992

περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθώς και των
εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Επιτροπή αποφάσισε την προσφυγή στη διαδικασία διαγω
νισμού για τον καθορισμό των εισφορών για το ελαιόλαδο ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της
22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία
από
τον
κανονισμό
( ΕΟΚ)
αριθ. 1720/91 (2), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1514/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από την
Αλγερία (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1900/92 (4), και ιδίως το άρθρο 5,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1521 /76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από το
Μαρόκο (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1901 /92 (6), και ιδίως το άρθρο 5,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1508/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από την
Τυνησία (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 413/86 (8), και ιδίως το άρθρο 5,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου της
17ης Μαΐου 1977 περί εισαγωγής στην Κοινότητα ορισμέ
νων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (9), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1902/92 ( 10), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,

ότι το άρθρο 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2751 /78 του
Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1978 περί θεσπίσεως των
γενικών κανόνων σχετικά με το καθεστώς καθορισμού της
εισφοράς κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου με διαγωνισμό ( ,3)
προβλέπει ότι το ελάχιστο ύψος εισφοράς καθορίζεται για
τα επιμέρους προϊόντα μετά από εξέταση της καταστάσεως
της διεθνούς και της κοινοτικής αγοράς καθώς και του
ύψους των εισφορών που προσφέρονται από τους συμμετέ
χοντες στο διαγωνισμό ■
ότι, κατά την είσπραξη της εισφοράς, πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι διατάξεις που αναφέρονται στις συμφωνίες μεταξύ
της Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών · ότι, ιδίως η
εισφορά που εφαρμόζεται στις χώρες αυτές καθορίζεται
αφού ληφθεί ως βάση υπολογισμού η εισφορά που εισπράτ
τεται για τις εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1991 σχετικά
με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ( |4), δεν εφαρμόζονται
εισφορές στα προϊόντα καταγωγής υπερπόντιων χωρών και
εδαφών · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 4 της
προαναφερθείσας απόφασης ορισμένα προϊόντα που κατά
γονται από τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη επιβαρύνονται
με ειδική εισφορά προκειμένου τα προϊόντα που κατάγον
ται από αυτές τις χώρες και εδάφη να μην έχουν ευνοϊκό
τερη μεταχείριση από παρόμοια προϊόντα που εισάγονται
από την Ισπανία και την Πορτογαλία στην Κοινότητα με τη
σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985 ■

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1620/77 του Συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 1977 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από τον
Λίβανο ("),

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται παρα
πάνω στα ποσά των εισφορών που προσφέρονται από τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στις 20 και 21 Ιουλίου 1992,
οδηγεί στον καθορισμό των ελάχιστων εισφορών όπως
καθορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού ■

Εκτιμώντας:

ότι η εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή ελιών

ότι, με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3131 /78 ( ι2), όπως τροπο
ποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας η
') ΕΕ αριθ. 172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
2) ΕΕ αριθ. L 162 της 26. 6. 1991 , σ. 27.
3) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, α 24.
4) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 1 .
5) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 43.
6) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 2.
7) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 9.
8) ΕΕ αριθ. L 48 της 26. 2. 1986, σ. 1 .
9) ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10.
,0) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 3 .
") ΕΕ αριθ. L 181 της 21 . 7. 1977, σ. 4.
ι :) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1978, σ. 60.

των κωδικών ΣΟ 0709 90 39 και 0711 20 90 καθώς και των
προϊόντων που περιλαμβάνονται στους κωδικούς ΣΟ
1522 00 31 , 1522 00 39 και 2306 90 19, πρέπει να υπολογίζε
ται με βάση την ελάχιστη εισφορά που εφαρμόζεται στην
ποσότητα ελαιόλαδου που περιέχεται στα προϊόντα αυτά ·
ότι, για τις ελιές η εισπραχθείσα εισφορά δεν είναι δυνατόν
να είναι κατώτερη από ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 8 %

της αξίας του εισαγόμενου προϊόντος με καθορισμό του
ποσού αυτού κατ' αποκοπή · ότι η εφαρμογή των διατάξεων
αυτών οδηγεί στον καθορισμό των εισφορών όπως καθορί
ζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού,
(») ΕΕ αριθ. L 331 της 28. 11 . 1978, σ. 6.
( |4) ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1991 , σ. 1 .
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθορίζονται
στο παράρτημα I.

ΑρSρο 2

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του
τομέα του ελαιόλαδου καθορίζονται στο παράρτημα II.
ΆρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Ιουλίου 1992.

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

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Ελάχιστες εισφορές κατά την εισαγωγή στον τομέα του ελαιόλαδου (')

(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες

1509 10 10

76,00 (2)

1509 1090

76,00 (-)

1509 90 00

88,00 (})

151000 10

77,00 (:)

151000 90

122,00 (4)

C ) Δεν εφαρμόζονται εισφορές στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK, Εντούτοις ποσό ίσο με το ποσό που καθορίζεται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3148/91 εισπράττεται
σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 4 της εν λόγω απόφασης

( :) Κατά την εισαγωγή των ελαιολάδων αυτού του κωδικού, που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε μια από τις κατωτέρω
χώρες και μεταφερθεί απευθείας από τις χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά :
α) Λίβανος : 0,60 Ecu ανά 100 kg
6) Τουρκία : 1 1,48 Ecu ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την εξαγωγή που
επέβαλε η χώρα αυτή, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι επιβαλλομένου φόρου ·
γ) Αλγερία, Τυνησία και Μαρόκο : 12,69 Ecu ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο
κατά την εξαγωγή που επέβαλαν οι χώρες αυτές, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγ
ματι επιβαλλομένου φόρου.
C ) Κατά την εισαγωγή των ελαιολάδων αυτού του κωδικού :
α) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται απευθείας από τις

χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 3,86 Ecu ανά 100 kg
β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η
εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 3,09 Ecu ανά 100 kg.
(4) Κατά την εισαγωγή των ελαιολάδων αυτού του κωδικού :
α) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται απευθείας από τις
χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 7,25 Ecu ανά 100 kg ·
β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η
εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 5,80 Ecu ανά 100 kg.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ U

Εισφορές κατα την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου (')

(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες

070990 39

16,72

0711 20 90

16,72

1522 0031

38,00

1522 00 39

60,80

2306 90 19

6,16

C ) Δεν εφαρμόζονται εισφορές στα προϊοντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK. Εντούτοις ποσό ίσο με το ποσό που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3148/91 εισπράττεται
σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 4 της εν λόγω απόφασης.

