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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3205/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 1994
περί αναστολής του προκαθορισμού της εισφοράς κατά την εισαγωγή για την όρυζα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 1 869/94 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παρά
γραφος 7,

επιφέρει τον προκαθορισμό, βραχυπρόθεσμα, εισφορών για
ποσότητες σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές που δύνανται
να ληφθούν υπόψη υπό φυσιολογικότερες συνθήκες ■

ότι η περιγραφείσα ανωτέρω κατάσταση οδηγεί στην
προσωρινή αναστολή της εφαρμογής των διατάξεων
σχετικά με τον προκαθορισμό των εισφορών για τα εν λόγω
προϊόντα ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Σιτηρών,

Εκτιμώντας:
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι το άρθρο 13 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1418/76 προβλέπει δυνατότητα αναστολής της εφαρμογής
των διατάξεων των σχετικών με τον προκαθορισμό της
εισφοράς ενώ κατά την εξέταση της καταστάσεως της
αγοράς διαπιστούται η ύπαρξη δυσκολιών, που οφείλονται
στην εφαρμογή αυτών των διατάξεων, ή κινδύνου να προκύ
ψουν παρόμοιες δυσκολίες·
ότι η διατήρηση του παρόντος καθεστώτος λαμβανομένου
υπόψη του ακανόνιστου ρυθμού στον καθορισμό κατά το
τέλος του έτους και της αβεβαιότητας όσον αφορά την
εξέλιξη των τιμών κατά την ίδια περίοδο, κινδυνεύει να

AρSρο 1

O προκαθορισμός της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β) και
γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 αναστέλλεται από
τις 24 Δεκεμβρίου 1994 έως τις 4 Ιανουαρίου 1995.
ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Δεκεμβρίου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 23 Δεκεμβρίου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 197 της 30. 7. 1994, σ. 7.

