31 . 12. 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 387/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3823/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Δεκεμβρίου 1992

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριΦ. 3016/78 περί καθορισμού ορισμένων
λεπτομερειών για την εφαρμογή τιμών συναλλάγματος στους τομείς της ζάχαρης και της
ισογλυκόζης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη : '
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3484/92 (2),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 περί της αξίας της λογιστικής μονάδας
και των συντελεστών μετατροπής που θα εφαρμοσθούν στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2205/90 (4), και ιδίως το άρθρο 12,

στον τομέα της ζάχαρης των τιμών που προβλέπονται από
τον κανονισμό αυτό (5), έχει προβλέψει τη χορήγηση
ορισμένων ενισχύσεων των οποίων το ποσό καθορίζεται σε
Ecu * ότι πρέπει συνεπώς για τη μετατροπή σε ισπανικές
πεσέτες να καθοριστεί η γεωργική ισοτιμία που 3α χρησιμο
ποιηθεί συναρτήσει του εν λόγω γεννησιουργού αιτίου,
δηλαδή το γεγονός με το οποίο επιτυγχάνεται o οικονομι
κός στόχος που προβλέπεται από την ενίσχυση · ότι πρέπει
συνεπώς να τροποποιηθεί ανάλογα o κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 3016/78 της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 1978 περί
καθορισμού ορισμένων λεπτομερειών για την εφαρμογή
τιμών συναλλάγματος στους τομείς της ζάχαρης και της
ισογλυκόζης (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1680/89 (7) ·

οτι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Ζάχαρης

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3814/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 και για την εφαρμογή στην Ισπανία

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3016/78 προστίθεται το ακόλουθο σημείο XX :
Ποσό

Εφαρμοστέα τιμή συναλλάγματος

«XX. Ενισχύσεις προβλέπονται από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3814/92 :
α) ενισχύσεις στους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων και στους παραγωγούς ζαχαροκαλάμου που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφοι 1 και 2

Οι γεωργικές ισοτιμίες που ισχύουν την ημέρα
της μετατροπής σε ζάχαρη των εν λόγω ζαχαρο
τεύτλων και ζαχαροκαλάμων

6) ενίσχυση στα αποθέματα στις 3 1 Δεκεμβρίου 1992 που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 3

H γεωργική ισοτιμία που ισχύει την ημέρα της
διαθέσεως, κατά την έννοια του άρθρου 12 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1998/78, της εν λόγω
ζάχαρης»

Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
(')
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1 . 7. 1981 , σ. 4.
3. 12. 1992, σ. 8.
24. 6. 1985, σ. 1 .
31 . 7. 1990, σ. 9.

(- ) Βλέπε σελιόα 7 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
0 ΕΕ αριθ. L 359 της 22. 12. 1978, σ. 11 .
0 ΕΕ αριθ. L 164 της 15. 6. 1989, σ. 15 .

Αριθ. L 387/28

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Δεκεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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