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Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1267/92 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 1992 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και
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στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
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Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1268/92 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 1992 περί καθορισμού
των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά,
τα άλευρα και τη βύνη
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* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1269/92 της Επιτροπής της 19ης Μαΐον 1992 περί
τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2315/76 περί της πωλήσεως βουτύρου
δημοσίων αποθεμάτων
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* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1270/92 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 1992 για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1609/88 όσον αφορά την ημερομηνία εισόδου
σε απόθεμα του βουτύρου που πωλείται βάσει των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 και
(ΕΟΚ) αριθ. 570/88
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* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1271/92 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 1992 για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 όσον αφορά την ονοματολογία των
προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος
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Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1272/92 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 1992 περί καθορισμού
των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών
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Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1273/92 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 1992 περί καταργήσεως
της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Κύπρου
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Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1274/92 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 1992 περί καταργήσεως
της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή τοματών καταγωγής Βουλγαρίας
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Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1275/92 της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 1992 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη ...
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(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Οι πράξεις οι τίτλοι των οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο
πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.
Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.

Περιεχόμενα (συνέχεια)
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Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

* Οδηγία 92/38/EOK του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 1992 για τη θέσπιση προτύπων για
τη δορυφορική μετάδοση τηλεοπτικών σημάτων
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92/264/EOK :

* Απόφαση του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 1992 περί θεσπίσεως κοινού προθέματος
πρόσβασης στο διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο στην Κοινότητα
21
Επιτροπή
92/265/EOK.:

* Απόφαση της Επιτροπής της 18ης Μαΐου 1992 όσον αφορά την εισαγωγή στην
Κοινότητα ζωντανών χοίρων, σπέρματος χοίρων, νωπού χοιρείου κρέατος και χοιρινών

προϊόντων προελεύσεως Αυστρίας και την κατάργηση της απόφασης 9Ô/90/EOK ... 23
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Αριθ. L 137/ 1

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1267/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Μαΐου 1992

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οκοίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα
άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 674/92 (2), και ιδίως το άρθρο

λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,
— 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

13 παράγραφος 5,

στώθηκαν στις 18 Μαΐου 1992 ·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 περί της αξίας της λογιστικής μονάδας
και των τιμών συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμοσθούν
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2205/90 (4), και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιμώντας:
ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως και των πλιγου
ριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 986/92 της Επιτροπής (5) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·
ότι, για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών, o υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντε

ότι o διορθωτικός συντελεστής που αναφέρεται στην προη
γούμενη περίπτωση εφαρμόζεται σε όλα τα στοιχεία υπολο
γισμού των εισφορών, περιλαμβανομένων και των συντελε
στών ισοτιμίας *
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 986/92 στις τιμές προσφοράς και
στις τιμές αυτής της ημέρας των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν επί του παρόντος σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 καθορίζονται στο
παράρτημα.
Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαΐου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μερη του και ισχύει αμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 19 Μαΐου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C)
0
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριά.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
73 της 19. 3. 1992, σ. 7.
164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.
105 της 23. 4. 1992, σ. 1 .

Αριθ. L 137/2

20. 5 . 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)
Κωδικός ΣΟ

0709 90 60
0712 90 19
1001 1010
1001 10 90

Εισφορά (')

141,7600
141,7600
1 73,29 O 0 H
173,290 0 H

1001 90 91

161,82

1001 90 99

161,82 (")
168,43 (6)

1002 00 00

1003 0010

149,42

1003 00 90

149,42 (")

1004 00 10

124,81
124,81

1004 00 90
1005 10 90

1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00

1008 20 00
1008 30 00

1008 90 10
1008 90 90
1101 00 00
110210 00
1103 11 10
11031190

141,7600
141,7600
149,79 0
65,89 (")
120,90 0
66,59 0
0
66,59

239,55 0 0
248,81 0
282,23 O H
257,03 (8)

C) Για τον σκληρό σιτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά χατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά τόνο.
(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(5) Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(6) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς ( ΕΟΚ) αριθ. 1 1 80/77 του Συμβουλίου και ( ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επιτροπής.
C) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(») Κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία η εισφορά αυξάνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3808/90.
C) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK (εκτός εάν εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου).
( ι0) Ποσό ίσο με το ποσό που καθορίζεται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1825/91 εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 101
παράγραφος 4 της απόφασης 91 /482/EOK.
(") Τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται, στα πλαίσια των προσωρινών συμφωνιών που συνήφθη
σαν μεταξύ της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και της Ουγγαρίας και της Κοινότητας και για τα οποία υποβάλεται ένα
πιστοποιητικό ΕUR 1 , που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 585/92, υπάγονται
στις εισφορές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.

Αριθ. L 137/3
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1268/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Μαΐου 1992

περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 674/92 (2), και ιδίως το άρθρο
15 παράγραφος 6,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 περί της αξίας της λογιστικής μονάδας
και των τιμών συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμοσθούν
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2205/90 (4), και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιμώντας:

λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85,
— 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
στώθηκαν στις 18 Μαΐου 1992 *

ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγοράς
της ημέρας αυτής, οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις
εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος τροποποιούνται
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1845/91 της Επιτροπής (5) και όλους τους μετα
γενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·

ότι, για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών, o υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντε

ΆρSρο 1

Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εισαγωγές των σιτη
ρών και της βύνης, προέλευσης τρίτων χωρών, οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2727/75, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαΐου 1992.

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

Βρυξέλλες 19 Μαΐου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
73 της 19. 3. 1992, σ. 7.
164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.
168 της 29. 6. 1991 , σ. 4.
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Αριθ. L 137/4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 1992 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
A. Σιτηρά και άλευρα
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

5

6

7

8

0

0

0

0
0

Κωδικός ΣΟ

0709 90 60
0712 90 19

0

0

0

1001 1010

0

0

0

0

1001 1090

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 9099

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0

0

0

1004 00 90

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 1000

0

0

0

0

1008 2000

0

0

0

0

1008 3000

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 0000

0

0

0

0

B. Βυνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

5

6

7

8

9

1107 1011

0

0

0

0

0

1107 1019

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

o ·

1107 10 99

0

0

0

0

0

1107 2000

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1269/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Μαΐου 1992

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2315/76 περί της πωλήσεως βουτύρου
δημοσίων αποθεμάτων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
816/92 (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 7,

ότι, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των αποθεμάτων, είναι
σκόπιμο να επεκταθούν οι πωλήσεις του βουτύρου που
αποθεματοποιήθηκε πριν από την 1η Οκτωβρίου 1990 ·

ότί τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2315/76, η ημερο
μηνία « 1η Σεπτεμβρίου 1990» αντικαθίσταται από την

Εκτιμώντας:
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2315/76 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3175/91 (4), ανέφερε στο άρθρο 1 ότι το προϊόν που θα
τίθεται προς πώληση θα πρέπει να έχει αποθηκευθεί από
τον οργανισμό παρεμβάσεως πριν από την 1η Σεπτεμβρίου
1990 ·

ημερομηνία « 1η Οκτωβρίου 1990».

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
C)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
86 της 1 . 4. 1992, σ. 83.
261 της 25. 9. 1976, σ. 12.
300 της 31 . 10. 1991 , σ. 30.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1270/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Μαΐου 1992

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1609/88 όσον αφορά την ημερομηνία εισό
δου σε απόθεμα του βουτύρου που πωλείται βάσει των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 και
(ΕΟΚ) αριθ. 570/88
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
816/92 (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 7,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 985/68 του Συμβουλίου της 15ης
Ιουλίου 1968 περί καθορισμού των γενικών κανόνων που
διέπουν τα μέτρα παρεμβάσεως στην αγορά του βουτύρου
και της κρέμας γάλακτος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2045/91 (4), και ιδίως το
άρθρο 7α,

σκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων
προϊόντων διατροφής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 124/92 (8) *

ότι πρέπει, λαμβανομένης υπόψη της εξελίξεως των αποθε
μάτων του βουτύρου και των διαθεσίμων ποσοτήτων, να
τροποποιηθούν οι ημερομηνίες που εμφαίνονται στο άρθρο
1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1609/88 της Επιτροπής (9),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3397/91 ( ι0), που καθορίζει τις ημερομηνίες εισόδου σε
απόθεμα του βουτύρου που πωλείται βάσει των κανονισμών
( ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 570/88 ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
Εκτιμώντας :

ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3143/85 της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1985 σχετικά με
τη διάθεση σε μειωμένη τιμή του βουτύρου παρέμβασης που
προορίζεται για άμεση κατανάλωση υπό μορφή συμπυκνω
μένου βουτύρου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3683/91 (6), το βούτυρο που τίθεται
σε πώληση πρέπει να έχει εισέλθει σε απόθεμα πριν από μια
ημερομηνία που θα καθοριστεί· ότι η ίδια διαδικασία
ακολουθείται σε περίπτωση πώλησης βουτύρου στα πλαίσια
του καθεστώτος που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 570/88 της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 1988
σχετικά με την πώληση σε μειωμένη τιμή βουτύρου για τη
χορήγηση ενισχύσεως στην κρέμα, στο βούτυρο και στο
συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζονται για την παρα

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1609/88 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :
«ΆρSρο 1
Το βούτυρο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3143/85 πρέπει να έχει
εισέλθει στο απόθεμα πριν από την 1η Οκτωβρίου 1990.
Το βούτυρο που αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 570/88 πρέπει να έχει εισέλθει στο
απόθεμα πριν από την 1η Οκτωβρίου 1990.»
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 19 Μαΐου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)
(5)
0

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

148 της 28.
86 της 1 . 4.
169 της 18.
187 της 13.
298 της 12.
349 της 18.

6. 1968, σ. 13.
1992, σ. 83 .
7. 1968, σ. 1 .
7. 1991 , σ. 1 .
11 . 1985, σ. 9.
12. 1991 , σ. 37.

(7) ΕΕ αριθ. L 55 της 1 . 3. 1988, σ. 31 .
(8) ΕΕ αριθ. L 14 της 21 . 1 . 1992, σ. 28.
(9) ΕΕ αριθ. L 143 της 10. 6. 1988, σ. 23 .
( 10) ΕΕ αριθ. L 320 της 22. 11 . 1991 , σ. 15.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1271/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Μαΐου 1992

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 όσον αφορά την ονοματολογία
των προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Χοιρείου Κρέατος,

Έχοντας υπόψη :
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα του χοιρείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1249/89 (2), και
ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 6,
Εκτιμώντας :

ότι καθορίστηκε ονοματολογία των επιστροφών από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
934/92 (4) · ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η ονοματο
λογία αυτή για να ληφθούν υπόψη νέες τεχνικές εξελίξεις
που αφορούν την επεξεργασία και τη συσκευασία κυρίων
τεμαχίων και τεμαχίων αυτών τα οποία δικαιούνται
επιστροφών ·

ΆρSρο 1

O τομέας 7 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 τροποποιείται ως εξής :
H υποσημείωση (') αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :

«(') Τα προϊόντα και τεμάχια αυτών μπορούν να ταξινομη
θούν στη διάκριση αυτή εάν οι διαστάσεις και τα χαρα
κτηριστικά του συνεκτικού μυϊκού ιστού επιτρέπουν
την εξακρίβωση της προελεύσεως των προαναφερθέντων
κυρίων τεμαχίων. H έκφραση "τεμάχιά τους" εφαρμόζε
ται στα προϊόντα με καθαρό βάρος τεμαχίου τουλάχι
στον 100 γραμμάρια ή στα προϊόντα τεμαχισμένα σε
ενιαίες μερίδες για τις οποίες μπορεί να προσδιορισθεί
ότι προέρχονται από το υπόψη κύριο τεμάχιο και που
συσκευάζονται μαζί με συνολικό καθαρό βάρος τουλά
χιστον 100 γραμμαρίων.»
ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

282
129
366
101

της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
11 . 5. 1989, σ. 12.
24. 12. 1987, σ. 1 .
15. 4. 1992, σ. 5.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1272/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Μαΐου 1992

περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών
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. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 156/92 (2), και ιδίως
το άρθρο 30 παράγραφος 4,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας :
ότι για να καταστεί δυνατή, κατά το μέτρο που είναι ανα
γκαίο, μια οικονομικά σημαντική εξαγωγή, δύναται,
δυνάμει του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1035/72, να καλυφθεί με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή η
διαφορά μεταξύ των τιμών στο διεθνές εμπόριο των προϊό
ντων που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο και των τιμών
των προϊόντων αυτών που εφαρμόζονται εντός της Κοινό
τητας·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2518/69 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1969 περί
θεσπίσεως, στον τομέα των οπωροκηπευτικών, γενικών
κανόνων για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή
και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους (3), όπως τροπο
ποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2455/72 (4), οι
επιστροφές πρέπει να καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη η
κατάσταση ή οι προοπτικές εξελίξεως αφενός των τιμών των
οπωροκηπευτικών στην αγορά της Κοινότητας και των
διαθεσίμων ποσοτήτων, και αφετέρου των εφαρμοζομένων
τιμών στο διεθνές εμπόριο · ότι πρέπει να ληφθούν επίσης
υπόψη οι δαπάνες που αναφέρονται στο προαναφερθέν
άρθρο 2 στοιχείο β), καθώς και o οικονομικός χαρακτήρας
των προβλεπομένων εξαγωγών ·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
2518/69, οι τιμές στην αγορά της Κοινότητας ορίζονται
αφού ληφθούν υπόψη οι πλέον ευνοϊκές τιμές για την
εξαγωγή ■ ότι οι τιμές στο διεθνές εμπόριο πρέπει να ορίζο
νται αφού ληφθούν υπόψη οι τιμές που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου ■
ότι η κατάσταση στο διεθνές εμπόριο ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν ανα
γκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ένα συγκεκρι
μένο προϊόν ανάλογα με τον προορισμό του προϊόντος
αυτού ·

ότι οι τομάτες, τα νωπά λεμόνια, τα νωπά γλυκά πορτο
κάλια, τα μήλα, τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια των ποιοτι
κών κατηγοριών «Έξτρα», « I» και «II» των κοινών
κανόνων ποιότητας τα επιτραπέζια σταφύλια των ποιοτι
κών κατηγοριών «Έξτρα» και « I», τα αμύγδαλα, τα φου

ντούκια καθώς και τα καρύδια με κέλυφος δύνανται προς το
παρόν να αποτελέσουν αντικείμενο οικονομικά σημαντικών
εξαγωγών ·
ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία
του καθεστώτος των επιστροφών, o υπολογισμός τους
πρέπει να βασίζεται στα εξής :
— για νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους σχέση
μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε συντε
λεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική τους
τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του
Συμβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (6),
— 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 η εφαρμογή των προαναφερθέντων τρόπων υπολογισμού
στη σημερινή κατάσταση της αγοράς ή στις προοπτικές
εξελίξεώς της, και κυρίως στις τιμές των οπωροκηπευτικών
εντός της Κοινότητας και στο διεθνές εμπόριο, οδηγεί στον
καθορισμό των επιστροφών σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού·
ότι, για την Ισπανία και την Πορτογαλία, η πράξη προσχώ
ρησης καθιέρωσε ένα μεταβατικό καθεστώς αντίστοιχα
κατά φάσεις ή κατά στάδια ·
ότι, όσον αφορά την Ισπανία, και από την αρχή του δευτέ
ρου σταδίου της μεταβατικής περιόδου, την 1η Ιανουαρίου
1991 , για την Πορτογαλία, πρέπει, κατά τον καθορισμό των
επιστροφών σύμφωνα με τα άρθρα 87 και 255 της πράξης
προσχώρησης, να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές των
τιμών που δικαιολογούνται οικονομικώς για καθένα από τα
εν λόγω προϊόντα ■
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Οπωροκηπευτικών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκη
πευτικών καθορίζονται στη στήλη I του παραρτήματος.
Ωστόσο, για τα προϊόντα που παράγονται, αφενός, στην
Ισπανία και, αφετέρου, στην Πορτογαλία, τα εφαρμοζόμενα
ποσά των επιστροφών αναφέρονται στις στήλες II και III
του παραρτήματος αυτού.

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Μαΐου 1992.
(')
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

118
122
318
266

της
της
της
της

20. 5. 1972, σ. 1 .
7. 5 . 1992, σ. 3.
18. 12. 1969, σ. 17 .
25 . 11 . 1972, σ. 7.

(5) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985 , σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 19 Μαΐου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 137/ 10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 19ης ΜαΤου 1992 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή
στον τομέα των οπωροκηπευτικών
(Ecu/100 kg καθαρού βάρους)
Ποσά των επιστροφών

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός
των επιστροφών (')

Κοινότητα με τη
σύνΟεσή της στις
31 Δεκεμβρίου 1985(1)

070200 10 100

05

4,50

1,19

05

4,50

1,19

Ισπανία (II)

Πορτογαλία (III)

0702 00 10 900
07020090 100

070200 90 900
080212 90 000

05

9,67

9,67

9,67

0802 21 00000

05

11,30

11,30

11,30

0802 22 00 000

05

21,80

21,80

21,80

0802 31 00000

05

14,00

14,00

14,00

0805 10 11 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 11 300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 15 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 15 300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 19 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 19300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 21 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 21 300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

01

04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 29 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 29 300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 31 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 31 300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 35 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 35 300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 10 11900

0805 10 15 900

0805 10 19900

0805 10 21 900
0805 10 25 100
0805 10 25 300

0805 10 25 900

0805 10 29900

0805 10 31 900

0805 10 35 900
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ΑριS. L 137/ 11
(Ecu/100 kg καSαρου οάρους)

Ποσά των επιστροφών

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός
των επιστροφών (')

Κοινότητα με τη
σύνδεση της στις
31 Δεκεμβρίου 1985(1)

Ισπανία ( 11)

Πορτογαλία (III)

0805 1039 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 1041 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 1041 300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 1045 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 1045 300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 1049 100

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

0805 1049 300

01
04

11,00
11,00

8,78
8,78

5,99
5,99

05

13,50

7,62

5,92

0806 1011 100

05

4,84

4,84

0,40

0806 10 11 300

05

4,84

4,84

0,40

0806 10 15 100

05

4,84

4,84

0,40

0806 10 15 300

05

4,84

4,84

0,40

0806 10 19 100

05

4,84

4,84

0,40

0806 10 19 300

05

4,84

4,84

0,40

02

6,50

1,58

02

6,50

1,58

0805 1039 300

0805 10 39 900

0805 1041 900

0805 1045 900

0805 10 49 900

0805 20 50.100
0805 20 50 900
0805 30 10 100

0805 30 10 900

0806 1011900

0806 10 15 900

0806 1019900
0808 1091 100

0808 1091 910
0808 1091 990

0808 1093 100
0808 1093 910

0808 1093 990

—

0808 1099 100

0808 1099 910

02

6,50

03

5,00

3,79

5,00

03

5,00

5,00

5,00

1,58

0808 10 99 990

080930 00110
0809 30 00 190

0809 30 00 900
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(') Προορισμοί :

01 Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Αρμενία, Αζερμπαϊζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν,
Κιργιζία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία και η Γιουγκοσλαβία με τη σύνθεσή της την 1η Ιανουαρίου 1991 ,
02 Σουηδία, Νορβηγία, Ισλανδία, Αυστρία, Νήσοι Φερόε, Φινλανδία, Γροιλανδία, Μάλτα, Συρία, Πολωνία, Τσεχοσλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβα
νία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Αρμενία, Αζερμπαϊζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρμενιστάν, Ουζμπεκι
στάν, Ουκρανία, Γιουγκοσλαβία με τη σύνθεσή της την 1η Ιανουαρίου 1991 , Βολιβία, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Περού, Παναμάς, Ισημερινός, Κολομβία, χώρες και
εδάφη της Αφρικής, εξαιρέσει της Νοτίου Αφρικής χώρες της Αραβικής Χερσονήσου {Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ, Σουλτανάτο του Ομάν, Ενωμένα Αρα
βικά Εμιράτα (Αμπού Νταμπί, Ντουμπάι, Σαργιάχ, Αϊμάν, Ουμ Αλ-Καϊβάν, Ρας Αλ-Κάιμα και Φουγιαράχ), Υεμένη, Ιράν και Ιορδανία],
03 όλοι οι προορισμοί, εκτός της Ελβετίας, της Αυστρίας και του μέρους του κοινοτικού εδάφους που βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας
04 Αυστρία, Ελβετία, Φινλανδία, Σουηδία, Γροιλανδία, Νορβηγία, Ισλανδία και Μάλτα,
05 όλοι οι προορισμοί με εξαίρεση το μέρος του κοινοτικού εδάφους που βρίσκεται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1273/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Μαΐου 1992

περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής
Κύπρου
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. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 1 56/92 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

ότι, για τα εν λόγω προϊόντα καταγωγής Κύπρου, δεν υπήρ
χαν τιμές για έξι συνεχείς εργάσιμες ημέρες · ότι, επομένως,
πληρούνται οι όροι για την κατάργηση της εξισωτικής
εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής
Κύπρου, που προβλέπονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1053/92 καταργείται.

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1053/92 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1200/92 (4), καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την εισα
γωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Κύπρου ·

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαΐου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 19 Μαΐου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αρι3.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

118
122
111
124

της
της
της
της

20. 5. 1972, σ. 1 .
7. 5. 1992, σ. 3.
29. 4. 1992, σ. 14.
9. 5. 1992, σ. 35.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1274/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Μαΐου 1992
περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή τοματών καταγωγής
Βουλγαρίας
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. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς τον τομέα
των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 1 56/92 (2), και ιδίως το
άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

ότι, για τις εν λόγω τομάτες καταγωγής Βουλγαρίας δεν
υπήρχαν τιμές για έξι συνεχείς εργάσιμες ημέρες · ότι επομέ

νως πληρούνται οι όροι για την κατάργηση της εξισωτικής
εισφοράς τοματών καταγωγής Βουλγαρίας που προβλέπον
ται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1035/72,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

O κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1139/92 καταργείται.

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1139/92 της Επιτροπής (3)
καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την εισαγωγή τοματών
καταγωγής Βουλγαρίας·

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαΐου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 19 Μαΐου 1992.
Γχα την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αρι9. L 118 της 20. 5 . 1972, σ. 1 .
O ΕΕ αριθ. L 122 της 7. 5. 1992, σ. 3 .
(3) ΕΕ αριθ. L 120 της 5. 5. 1992, σ. 33.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1275/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Μαΐου 1992

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την
ακατέργαστη ζάχαρη
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 αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 61 /92 (2), και ιδίως το άρθρο 16
παράγραφος 8,

τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντε
λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85
του Συμβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (6),
— 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 ·

Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 366/92 της Επιτρο
πής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό

ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι

(ΕΟΚ) αριθ. 1251 /92 (4)·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 366/92 της
Επιτροπής στα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί
στην τροποποίηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού ·
ότι για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών, o υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μεγίστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική

στώθηκαν την 18 Μαΐου 1992,

Άρθρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή, που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81 , για την ακατέργαστη ζάχαρη αντιπροσωπευ
τικού ποιοτικού τύπου και για τη λευκή ζάχαρη, καθορίζο
νται στο παράρτημα.

Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαΐου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
Ο
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριS.
αριθ.
αριθ.
αριS.

L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
6 της 11 . 1 . 1992, σ. 19.
39 της 15. 2. 1992, σ. 28.
131 της 16. 5. 1992, σ. 8.

(5) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(·) ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7 . 1990, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 19ης Μαΐου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Εισφορά (3)

1701 11 10

38,440 )

1701 1190

38,440 )

1701 12 10

38,440 )

1701 12 90

38,440 )

1701 91 00

44,74

1701 99 10

44,74

1701 9990

44,74 0)

(') Το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ή 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ)

αριθ. 837/68 της Επιτροπής.
0) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 , το ποσό αυτό εφαρμόζεται
επίσης στη ζάχαρη που έχει ληφθεί από λευκή ζάχαρη και ακατέργαστη ζάχαρη και στην οποία έχουν προστεθεί ουσίες
εκτός των αρωματικών ή των χρωστικών.
(3) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των ΥΧΕ 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. 1870/91
εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 4 της εν λόγω απόφασης.
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΠΑ 92/38/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 11ης Μαΐου 1992

για τη θέσπιση προτύπων για τη δορυφορική μετάδοση τηλεοπτικών σημάτων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 100 A,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 3 της οδηγίας 86/529/EOK του Συμβουλίου
της 3ης Νοεμβρίου 1986 σχετικά με τη θέσπιση κοινών
τεχνικών προδιαγραφών όσον αφορά την οικογένεια των
προτύπων πακέτα/ΜΑC για τις απευθείας τηλεοπτικές μετα
δόσεις μέσω δορυφόρου (4), προέβλεψε τη λήψη μέτρων για
την αντικατάστασή της·

ότι η Κοινότητα, με την απόφαση 89/337/EOK (5) και την
απόφαση 89/630/EOK (6) αναγνώρισε τη στρατηγική σημα
σία της τηλεόρασης (HDTV) για την ευρωπαϊκή βιομηχανία
ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης και για τις
ευρωπαϊκές βιομηχανίες τηλεόρασης και κινηματογράφου,
και δημιούργησε το πλαίσιο στρατηγικής για την εισαγωγή
της HDTV στην Ευρώπη ·
ότι η οδηγία 86/529/EOK, και ιδίως το άρθρο 2 αυτής,
καθιέρωσε ένα διπλό καθεστώς μέσω του περιορισμού της
εφαρμογής της οδηγίας σε ένα μόνο τύπο δορυφόρων και,
συνεπώς, εμφανίσθηκε μια διπλή αγορά με τη χρήση των
προτύπων MAC στις υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών δορυ
φόρων (ΒSS) και κυρίως των συστημάτων PAL και Secam
(') ΕΕ
ΕΕ
(2) ΕΕ
ΕΕ
O ΕΕ
(4) ΕΕ
(5) ΕΕ
(6) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C
C
C
C
C
L
L
L

194 της 25. 7. 1991, σ. 20 και
332 της 21 . 12. 1991 , σ. 13.
326 της 16. 12. 1991 , σ. 71 και
94 της 13. 4. 1992.
40 της 17. 2. 1992, σ. 101 .
311 της 6. 11 . 1986, σ. 28.
142 της 25. 5. 1989, σ. 1 .
363 της 13. 12. 1989, σ. 30.

στις υπηρεσίες των σταθερής τροχιάς δορυφόρων (FSS) · ότι
αυτό πρέπει να αποφευχθεί στο μέλλον προκειμένου να
προληφθεί η διασπορά στην αγορά δορυφορικών υπηρε
σιών ·

ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοτικοί στόχοι που
τέθηκαν στις προαναφερθείσες αποφάσεις και προκειμένου
να υπάρξει συμβολή στην ολοκλήρωση της εσωτερικής
αγοράς στον τομέα της δορυφορικής μετάδοσης τηλεοπτι
κών σημάτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 στοιχείο α)
της συνθήκης, είναι αναγκαίο να αναληφθούν δράσεις για
τη δημιουργία σύγκλισης προτύπων, με την παράλληλη
θέσπιση κανονιστικής πράξης και τη σύναψη συμφωνίας
μεταξύ των κυριοτέρων παραγόντων της αγοράς·
ότι είναι προς όφελος των ευρωπαϊκών καταναλωτών να
ακολουθήσουν πορεία προς την τηλεόραση υψηλής ευκρί
νειας που να βασίζεται στα κριτήρια της συμβατότητας και
εξέλιξης, προκειμένου να αποφευχθούν ανακολουθίες και
διπλές επενδύσεις·

ότι το ΗD-ΜΑC έχει αναπτυχθεί ως το ευρωπαϊκό πρότυπο
μετάδοσης για τις υπηρεσίες της HDTV βασιζόμενο στα
κριτήρια της συμβατότητας και εξέλιξης και το D2-MAC
προσφέρει την καλύτερη δυνατή οδό προς την ανάπτυξη της
HDTV, με το D2-MAC ευρείας οθόνης 16:9 σαν το βασικό
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση *
ότι χρειάζεται να καθοριστούν κοινά πρότυπα για δορυφο
ρική μετάδοση σαν στοιχείο που να επιτρέπει τον αποτελε
σματικό ανταγωνισμό ελεύθερης αγοράς λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι τα πρότυπα προωθούν την ανταγωνι
στικότητα μειώνοντας το κόστος για τους παραγωγούς,
διαμορφώνοντας τις προτιμήσεις των πελατών εξοικειώνο
ντάς τους με ορισμένα προϊόντα, και επιτρέποντας την
ανάδειξη νέων αγορών, ιδιαίτερα για αναπτυσσόμενες
τεχνολογίες όταν αυτές γίνονται η προϋπόθεση για τη
βιομηχανική παραγωγή και την τοποθέτηση στην αγορά ·

ότι, προκειμένου να μην δημιουργηθούν κίνδυνοι στην
υπάρχουσα αγορά και να μην ενοχληθούν οι χρήστες δεν
θα πρέπει να υποχρεωθούν να διακοπούν ή να μετατραπούν
οι υπηρεσίες δορυφορικής τηλεόρασης που χρησιμοποιούν
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το σχήμα 4:3· ότι μπορούν ωστόσο να δοθούν κίνητρα,
μέσω μιας παράλληλης νομοθετικής πράξης, προκειμένου να
υποστηριχθεί η χρήση του προτύπου D2-MAC, ιδίως σε
σχήμα 16 : 9, μεταξύ άλλων μέσω ταυτόχρονης μετάδοσης
(simulcast) *

ότι είναι σημαντικό, από μια ορισμένη ημερομηνία και

μετά, οι νέες υπηρεσίες δηλαδή αυτές που δεν αποτελούν
επεκτάσεις των ήδη υφισταμένων, να εκπέμπουν με το
πρότυπο D2-MAC *

ότι είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί ότι διατίθενται
σε επαρκή ποσότητα και ποιότητα οπτικοακουστικά
προγράμματα προσαρμοσμένα στο νέο σχήμα 16 : 9 και να
παρασχεθούν επομένως όπου απαιτείται, μέσω μιας παράλ
ληλης νομοθετικής πράξης, κοινοτικά οικονομικά κίνητρα ■
ότι, μεσοπρόθεσμα, η χωρητικότητα των δορυφορικών
συστημάτων είναι περιορισμένη και ότι, επομένως είναι
επίσης περιορισμένες οι δυνατότητες ταυτόχρονης μετάδο
σης προγραμμάτων με διαφορετικά πρότυπα, άρα θα παρα
στεί ανάγκη να γίνει επιλογή προγραμμάτων για τις μεταδό
σεις αυτές·

ότι οι δορυφορικές τηλεοπτικές μεταδόσεις που δεν λαμβά
νονται εντός της Κοινότητας με οικιακό δορυφορικό εξοπλι
σμό λήψεως και οι περιστασιακές μεταδόσεις δεν καλύπτο
νται από τις υποχρεώσεις της παρούσας οδηγίας·
ότι, προς το συμφέρον των καταναλωτών, είναι αναγκαίο
να καθιερωθεί κοινό σύστημα πρόσβασης υπό όρους
συμβατό με τα D2-MAC και ΗD-ΜΑC, χωρίς να παρακωλύε
ται η τεχνολογική ανάπτυξη των συστημάτων αυτών · ότι,
ως εκ τούτου, η καλύτερη λύση συνίσταται σε ένα σύστημα
κοινής μονάδας πρόσβασης στην οποία μπορούν να προστί
θενται ένα ή περισσότερα νοήμονα πλακίδια (κάρτες) ·
ότι η Επιτροπή έχει εκφράσει την πρόθεσή της να αναθέσει
εντολή σε ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης για την
ανάπτυξη ευρωπαϊκού προτύπου για την υπό όρους
πρόσβαση σε κρυπτογραφημένες δορυφορικές μεταδόσεις·
ότι, το πρότυπο αυτό θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση
περισσοτέρων από ένα συστημάτων κρυπτογράφησης για
υπό όρους πρόσβαση και θα επιδιώκει τους ακόλουθους
στόχους :
— ότι το πρότυπο θα περιλαμβάνει ή θα αναφέρεται σε
πρότυπο για μονάδα υπό όρους προσβάσεως των κατα
ναλωτών,

— ότι κάθε σύστημα κρυπτογράφησης με υπό όρους
πρόσβαση που θα συμμορφούται προς το πρότυπο θα
πρέπει να είναι απολύτως συμβατό με την προαναφερό
μενη μονάδα πρόσβασης καταναλωτών,
— ότι το πρότυπο θα πρέπει να είναι αντίστροφα συμβατό
με τον εξοπλισμό που έχει διατεθεί στο εμπόριο πριν
από την έκδοση της παρούσας οδηγίας προκειμένου να
χρησιμοποιείται με κάθε σύστημα απολύτως συμβατό με
το D2-MAC,

— ότι τα πρότυπα θα επιτρέπουν την κατά περιόδους
αναπροσαρμογή των μεθόδων κρυπτογράφησης χωρίς
αντικατάσταση ή τροποποίηση της υπό όρους μονάδας
πρόσβασης των καταναλωτών·
ότι τα καλωδιακά τηλεοπτικά δίκτυα και oι τεχνικές τους
χωρητικότητες, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη, είναι
σημαντικά στοιχεία της τηλεοπτικής υποδομής πολλών

κρατών μελών και Θα έχουν κρίσιμη σημασία για το μέλλον
των υπηρεσιών τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας·
ότι τα συστήματα κεντρικής κεραίας, όπως ορίζονται από
τα κράτη μέλη, δεν θίγονται από την παρούσα οδηγία·

ότι η απόφαση 89/337/EOK προέβλεπε σχέδιο δράσης για
την εισαγωγή της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας το οποίο
θα καταρτιζόταν σε κοινοτικό επίπεδο με στενή συνεργασία
μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών και της ευρωπαϊ
κής βιομηχανίας·

ότι είναι σημαντικό να υπάρχει απόλυτη συμφωνία μεταξύ
φορέων ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, φορέων εκμετάλ
λευσης δορυφόρων, κατασκευαστών εξοπλισμού και φορέων
εκμετάλλευσης καλωδιακών δικτύων σχετικά με την εισα
γωγή το ταχύτερο δυνατόν των υπηρεσιών D2-MAC 16 : 9
σύμφωνα με τους στόχους της απόφασης 89/337/EOK, και
ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να επιτευχθεί με κοινή δήλωση
προθέσεων ·

ότι η κοινή δήλωση προθέσεων θα ορίζει τις υποχρεώσεις
των αντιστοίχων μερών για την ανάπτυξη και προώθηση
υπηρεσιών D2-MAC 16:9 στην Ευρώπη σε συμφωνία με
τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και θα
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής
για την εισαγωγή της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας·

ότι οι ευρωπαϊκές ερευνητικές προσπάθειες πρέπει να
βρίσκονται στην πρωτοπορία των σημαντικών νέων επιτευγ
μάτων, όπως της τάσης προς τις ψηφιακές τηλεοπτικές
εκπομπές, και ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις ερευνη
τικές της προσπάθειες με την συνεργασία, μέσα στα πλαίσια
των κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων ·
ότι έχει καθοριστεί στρατηγική σε κοινοτικό επίπεδο για
την εισαγωγή της HDTV και ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
έχουν κάνει σημαντικές επενδύσεις που συνεπάγονται
πολλές θέσεις απασχόλησης·

ότι, ενόψει της προβλεπόμενης τεχνικής προόδου σε αυτόν
τον τομέα, θε πρέπει να ληφθούν υπόψη οι οποιεσδήποτε
μελλοντικές εξελίξεις των υπαρχόντων συστημάτων και να
προβλεφθεί η πιθανή αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας ■

ότι είναι προς το γενικό συμφέρον καθώς επίσης και προς
το συμφέρον των βασικότερων παραγόντων στην αγορά να
τεθεί σε εφαρμογή η παρούσα οδηγία όσο το δυνατόν
συντομότερα ·
ότι είναι απαραίτητο να αξιολογείται η παρούσα οδηγία σε
τακτά διαστήματα · η αξιολόγηση αυτή πρέπει να λαμβάνει
υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες της αγοράς, συμπε
ριλαμβανομένων των υφισταμένων κατά τη στιγμή της
πραγματοποίησής της υπηρεσιών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την προώθηση
και στήριξη της εισαγωγής και ανάπτυξης προηγμένων
υπηρεσιών για τη δορυφορική μετάδοση τηλεοπτικών
προγραμμάτων, χρησιμοποιώντας το πρότυπο ΗD-ΜΑC για
την όχι απολύτως ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση υψηλής
ευκρίνειας και το πρότυπο D2-MAC για τις άλλες όχι
απολύτως ψηφιακές μεταδόσεις με λόγο διαστάσεων 16:9.
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Άρθρο 2

Άρθρο 5

1 . Για κάθε μετάδοση τηλεοπτικής υπηρεσίας με σύστημα
τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας που δεν είναι απόλυτα
ψηφιακό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το πρότυπο

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να
εξασφαλίσουν ότι :
— κάθε νέο σύστημα καλωδιακής αναδιανομής τηλεο
πτικού σήματος ή κάθε υπάρχον σύστημα καλωδιακής
αναδιανομής τηλεοπτικού σήματος που έχει την απαι
τούμενη τεχνική ικανότητα, θα διαρθρώνεται κατά
τρόπον ώστε να μπορούν να μεταδοθούν σήματα
ΗD-ΜΑC μέσω του δικτύου από ένα ακραίο κέντρο στα

ΗD-ΜΑC.

Οι απολύτως ψηφιακές μεταδόσεις οι οποίες μπορούν να
ληφθούν από τηλεθεατές που χρησιμοποιούν οικιακό
εξοπλισμό δορυφορικής λήψεως ακόμη και εάν οι μεταδό
σεις αυτές πρόκειται να αναμεταδοθούν από καλωδιακά
δίκτυα, μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο σύστημα τυποποι
ημένο από το ευρωπαϊκό ινστιτούτο τηλεπικοινωνιών
προτύπων (ΕΤSΙ), δεν διέπονται όμως κατά τα άλλα από την
παρούσα οδηγία.

2. Για κάθε μετάδοση όχι απολύτως ψηφιακής δορυφορι
κής τηλεοπτικής υπηρεσίας 625 γραμμών που λαμβάνεται
από τηλεθεατές που χρησιμοποιούν οικιακό εξοπλισμό
δορυφορικής λήψης, ακόμη και αν οι μεταδόσεις αυτές

σπίτια,

— εάν οι φορείς εκμετάλλευσης του καλωδιακού συστήμα
τος αποφασίσουν την καλωδιακή αναδιανομή προγραμ
μάτων που λαμβάνονται από αυτούς με λόγο διαστά
σεων 16 : 9 και με βάση το πρότυπο D2-MAC ή ΗD-ΜΑC,
οι εν λόγω φορείς θα αναδιανέμουν τα προγράμματα
αυτά επίσης με λόγο διαστάσεων 16 : 9 και με βάση το
πρότυπο D2-MAC ή ΗD-ΜΑC.
Άρθρο 6

πρόκειται να αναμεταδοθούν με καλωδιακά δίκτυα :
— για κάθε υπηρεσία με λόγο διαστάσεων 16:9, μπορεί να
χρησιμοποιείται μόνο το πρότυπο D2-MAC,
— για κάθε άλλη υπηρεσία που αρχίζει μετά την 1η
Ιανουαρίου 1995 πρέπει να χρησιμοποιείται το πρότυπο
D2-MAC. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν επίσης να μεταδί
δονται ταυτόχρονα με τα πρότυπα PAL, Secam ή D-ΜΑC.

Στην περίπτωση όλων των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν το
πρότυπο D2-MAC, οι οποίες είναι κρυπτογραφημένες και
χρησιμοποιούν σύστημα με πρόσβαση υπό όρους τα κράτη
μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλί

H διάταξη αυτή θα αρχίσει εφαρμοζόμενη τρεις μήνες μετά
την εκ μέρους του Συμβουλίου έγκριση πρόταση της
Επιτροπής, βάσει του κατάλληλου άρθρου της συνθήκης που
θα προβλέπει την οικονομική υποστήριξη των υπηρεσιών

την 1η Ιουλίου 1993.

αυτών.

σουν ότι χρησιμοποιείται μόνο σύστημα πρόσβασης υπό

όρους που είναι πλήρως συμβατό με το D2-MAC και έχει
τυποποιηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης μέχρι
Άρθρο 7

1.

H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μέχρι τις 31 Δεκεμ

βρίου 1998.
Άρθρο 3

Όσον αφορά υπηρεσίες πλην των αναφερομένων στο άρθρο
2, ήδη από το 1992 θα καταβληθούν προσπάθειες μέσω των
καταλλήλων μέτρων, για την ευρεία εισαγωγή μεταδόσεων
που χρησιμοποιούν το πρότυπο D2-MAC με αυξανόμενο
μερίδιο του σχήματος 16 : 9 κατά την 1η Ιανουαρίου 1995.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, η Επιτροπή θα υποβάλει
προτάσεις από τις 30 Ιουνίου 1992 και όχι αργότερα από τις
31 Δεκεμβρίου 1993 για την υλοποίηση των καταλλήλων
μέτρων που απαιτούνται για τη γενίκευση της μετάδοσης
στο πρότυπο D2-MAC.
Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα για να εξασφαλί
σουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 1994 όλες οι νέες συσκευές
τηλεόρασης και όλοι οι νέοι οικιακοί δορυφορικοί δέκτες
και μαγνητοσκόπια που διατίθενται προς πώληση ή ενοι
κίαση στην Κοινότητα, περιέχουν :
— αποκωδικοποιητή D2-MAC, προκειμένου για συσκευές
τηλεόρασης σχήματος 16:9,
— τουλάχιστον τυποποιημένη πρίζα, σύμφωνα με τα
πρότυπα Cenelec, διά μέσου της οποίας να μπορεί να
συνδεθεί η συσκευή με αποκωδικοποιητή D2-MAC ώστε
να υπάρχει ανοιχτό πρότυπο διασύνδεσης προκειμένου
για όλες τις άλλες συσκευές εκτός από τις τηλεοράσεις
πολύ μικρού σχήματος

2.

Μία φορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 1994 και στη

συνέχεια κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή υποβάλλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Οικονο
μική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις συνέ

πειες της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, την εξέλιξη της
αγοράς και ιδίως την διείσδυση στην αγορά, υπολογιζόμενη
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και τη χρησιμοποίηση της
κοινοτικής χρηματοδότησης. Εάν κριθεί αναγκαίο, η
Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο προτάσεις για την
προσαρμογή της οδηγίας στις εν λόγω εξελίξεις.

3. Πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995, η Επιτροπή θα
υποβάλει στο Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με μια πολιτική
τυποποίησης της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας με τελικό
στόχο την πλήρη εναρμόνιση όλων των μέσων τηλεοπτικών
μεταδόσεων, είτε αναλογικών είτε ψηφιακών, είτε δορυφο
ρικών, είτε καλωδιακών, είτε εδάφους. Οι προτάσεις αυτές
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα της ευρω
παϊκής συνεργασίας στην έρευνα και ανάπτυξη και τις εργα
σίες των οικείων οργανισμών τυποποίησης ανά την Ευρώπη
και των οικείων συμφερόντων.
Άρθρο 8

Οι κανόνες που ορίζει η παρούσα οδηγία θα συνοδεύονται
από εμπορικά μέτρα βασισμένα στην εκ μέρους των ενδια
φερομένων υπογραφή μνημονίου συνεννόησης που θα
συντονίζει τις ενέργειες των υπογραφόντων και, όπου απαι

τείται, από ταυτόχρονα μέτρα με σκοπό να υποβοηθήσουν
τη δημιουργία ευρωπαϊκής αγοράς για τα συστήματα
D2-MAC, 16:9 και ΗD-ΜΑC.
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Αριθ. L 137/20
ΑρSρο 9

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθε
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έξι
μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης της, εξαιρου
μένων των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 παράγραφος 2
δεύτερο εδάφιο υποχρεώσεων. Πληροφορούν αμέσως την
Επιτροπή σχετικά.
2. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις
οι τελευταίες περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη
δημοσίευσή τους. O τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από
τα κράτη μέλη.

3 . Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα
κείμενα των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν
στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
ΑρSρο 10

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 1992.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
João PINHEIRO
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 11ης Μαΐου 1992

κερί θεσπίσεως κοινού προθέματος πρόσβασης στο διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο στην
Κοινότητα
(92/264/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 A,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),

ότι η εισαγωγή του εν λόγω προθέματος ενδέχεται να δημι
ουργήσει σοβαρές δυσχέρειες σε άλλα κράτη μέλη τα οποία
είναι υποχρεωμένα να επιφέρουν μη προβλεπόμενες αλλαγές
ή να μεταθέσουν σε προγενέστερη ημερομηνία τα σχέδια τα
οποία εκτελούνται σήμερα · ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να
προβλεφθεί κάποια ευελιξία στο πρόγραμμα ώστε να μπορέ
σουν τα κράτη μέλη αυτά να προβούν στις αναγκαίες
προσαρμογές ·

ότι το πρόθεμα 00 μπορεί, ωστόσο, να θεσπισθεί μέχρι το
1998 ακόμη και στα κράτη μέλη όπου υπάρχουν δυσκολίες ■
ότι τα κράτη μέλη αυτά θα πρέπει, πάντως, να καταβάλλουν

Εκτιμώντας :

ότι η τηλεφωνία αποτελεί το σημαντικότερο τηλεπικοινω
νιακό μέσο στην Κοινότητα και ότι η ευκολία πρόσβασης
στις διεθνείς υπηρεσίες είναι ζωτικής σημασίας για τους
ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·
ότι το πρόθεμα πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες τηλεφω
νίας διαφέρει σήμερα στα διάφορα κράτη μέλη ·

κάθε προσπάθεια ώστε να εισάγουν τον κώδικα 00 σε μια
ημερομηνία η οποία να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισ
σότερο το 1992 ·

ότι είναι δυνατόν να θεσπισθούν ή να εξακολουθήσουν να
ισχύουν ιδιαίτερες διατάξεις για τις συνδιαλέξεις μεταξύ
γειτονικών περιοχών οι οποίες βρίσκονται εκατέρωθεν της
συνοριακής γραμμής μεταξύ κρατών μελών,

ότι η κατάσταση αυτή περιπλέκει άνευ λόγου τη χρησιμο
ποίηση των εν λόγω υπηρεσιών για επαγγελματικούς ή ιδιω
τικούς λόγους από τους πολίτες που ταξιδεύουν στα κράτη
μέλη ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ότι η πρόσβαση στις τηλεφωνικές υπηρεσίες ρυθμίζεται σε
όλα τα κράτη μέλη από νομικές κανονιστικές ή διοικητικές
διατάξεις · ότι πρέπει να αποφεύγεται η επέκταση αποκλί
σεων όσον αφορά την πρόσβαση στο διεθνές δίκτυο εξαι
τίας της ανομοιότητας των αντίστοιχων προθεμάτων ·

Τα κράτη μέλη μεριμνούν προκειμένου να εισάγουν τον
αριθμό 00 στα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα ως ενιαίο
πρόθεμα πρόσβασης στις διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες.

ότι, ως εκ τούτου, η εναρμόνιση των προθεμάτων πρόσβα
σης στο διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο στην Κοινότητα είναι
δυνατόν να προωθήσει την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς·
ότι η ευρωπαϊκή διάσκεψη των οργανισμών ταχυδρομείων
και τηλεπικοινωνιών (CΕΡΤ) έχει ήδη προτείνει, στη
σύσταση T/SF1 του 1976, τη χρήση του αριθμού 00 ως
κοινού προθέματος πρόσβασης στο διεθνές τηλεφωνικό
δίκτυο ·

ότι με την εν λόγω σύσταση έχουν συμμορφωθεί μόνον έξι
κράτη μέλη ■
ότι όλα τα κράτη μέλη είναι σε θέση να οργανώσουν τη
χρησιμοποίηση του προθέματος 00·
ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη εισάγει τον αριθμό 00
ως πρόθεμα πρόσβασης στο διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο ή
μπορούν να το πράξουν μέχρι το τέλος του 1992 ·
(') ΕΕ αρι8.
(2) ΕΕ αριθ.
ΕΕ αριδ.
(3) ΕΕ αριS.

C
C
C
C

157 της 15. 6. 1991 , σ. 6.
326 της 16. 11 . 1991 , α 120 και
94 της 13. 4. 1992.
269 της 14. 10. 1991 , α 33.

ΆρSρο 1

ΆρSρο 2

Εκτός της προβλεπόμενης στο άρθρο 3 περίπτωσης το
ενιαίο πρόθεμα πρόσβασης στις διεθνείς τηλεφωνικές
υπηρεσίες πρέπει να θεσπιστεί το αργότερο στις 31 Δεκεμ
βρίου 1992.
ΆρSρο 3

Σε περίπτωση κατά την οποία σε κράτος μέλος ένας οργανι
σμός τηλεπικοινωνιών αντιμετωπίζει ιδιαίτερες τεχνικές
δημοσιονομικές ή οργανωτικές δυσχέρειες όσον αφορά την
εισαγωγή του ενιαίου προθέματος πρόσβασης στις διεθνείς
τηλεφωνικές υπηρεσίες μέχρι την ημερομηνία που προβλέ
πεται στο άρθρο 2, το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει
σχετικά την Επιτροπή.
Το εν λόγω κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή, εντός
τριών μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης
μαζί με τις προσήκουσες επεξεγήσεις και αιτιολογίες νέα
ημερομηνία για τη θέσπιση του ενιαίου προθέματος στις
διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες η οποία όμως δεν πρέπει,
σε καμία περίπτωση να είναι μεταγενέστερη της 31ης
Δεκεμβρίου 1998.

Αριθ. L 137/22
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Αρθρο 4

20. x 92
ΆρSρο 5

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

1 . Επιτρέπεται η θέσπιση ή η διατήρηση ειδικών διατά
ξεων για τις συνδιαλέξεις μεταξύ γειτονικών περιοχών που
βρίσκονται εκατέρωθεν της συνοριακής γραμμής μεταξύ
κρατών μελών.
2. Οι συνδρομητές στις εν λόγω περιοχές πρέπει να ενημε
ρώνονται πλήρως ως προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 .

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 1992.
Γ\α το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
João PINHEIRO
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 18ης Μαΐου 1992

όσον αφορά την εισαγωγή στην Κοινότητα ζωντανών χοίρων, σπέρματος χοίρων, νωπού
χοιρείου κρέατος και χοιρινών προϊόντων προελεύσεως Αυστρίας και την κατάργηση της
απόφασης 90/9Θ/EOK
(92/265/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

λονται πλέον σύμφωνα με την απόφαση 92/40/EOK της
Επιτροπής ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την οδηγία 90/675/EOK του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμ
βρίου 1990 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά
με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων
προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινό
τητα ('), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 91 /496/

ότι εμφανίσθηκαν κρούσματα κλασικής πανώλης των
χοίρων στην επαρχία Karnten · ότι οι εισαγωγές από την
επαρχία αυτή πρέπει να ανασταλούν προσωρινά·
ότι η εμφάνιση της κλασικής πανώλης των χοίρων ενδέχεται
να θέσει σε κίνδυνο τις αγέλες των κρατών μελών όσον
αφορά το εμπόριο ζωντανών χοίρων, σπέρματος χοίρων,
νωπού χοιρείου κρέατος και ορισμένων προϊόντων με βάση
το κρέας·

EOK (2), και ιδίως το άρθρο 19,

ότι για λόγους σαφήνειας η απόφαση 9Θ/90/EOK πρέπει
επομένως να καταργηθεί και να εγκριθεί ένα ενιαίο

την οδηγία 91 /496/EOK του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου

κείμενο ·

1991 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την
οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύ
σεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και
περί τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/EOK, 90/
425/EOK και 90/675/EOK, όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 91 /628/EOK (3), και ιδίως το άρθρο 18,

την οδηγία 90/429/EOK του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
1990 για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού
ελέγχου που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις
εισαγωγές σπέρματος χοίρων (4), και ιδίως το άρθρο 15,

ότι οι εισαγωγές από την Αυστρία στα κράτη μέλη ζωντα
νών χοίρων, νωπού χοιρείου κρέατος και ορισμένων χοιρι
νών προϊόντων έχουν ανασταλεί με την απόφαση 90/
90/EOK της Επιτροπής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία

από την απόφαση 92/4Ô/EOK (6) ·

ότι οι ανωτέρω εισαγωγές από τις επαρχίες Vorarlberg, Tyrol,

Salzburg, Upper Austria, Karnten και Burgeniand δεν αναστέλ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

Επιτροπής

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

1 . Αναστέλλονται οι εισαγωγές από την Αυστρία προς τα
κράτη μέλη ζωντανών χοίρων, νωπού κρέατος που προέρχε
ται από τα ζώα αυτά και χοιρινών προϊόντων, εκτός εκεί

Εκτιμώντας :

(')
0
(3)
(4)
(5)
(6)

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής

373 της 31 . 12. 1990, σ. 1 .
268 της 24. 9. 1991 , σ. 56.
340 της 11 . 12. 1991 , σ. 17.
224 της 18. 8. 1990, σ. 62.
61 της 10. 3. 1990, σ. 21 .
16 της 23 . 1 . 1992, σ. 19.

νων' που έχουν υποστεί :

α) θερμική επεξεργασία σε ερμητικά κλεισμένα δοχεία με
τιμή Fc ίση ή μεγαλύτερη από 3 ή
β) θερμική επεξεργασία διαφορετικού τύπου από εκείνον
που αναφέρεται στο στοιχείο α), αλλά κατά την οποία η
κεντρική θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 70° C ή
γ) επεξεργασία που συνίσταται σε φυσική ζύμωση και
ωρίμανση τουλάχιστον εννέα μηνών για τα ζαμπόν
βάρους τουλάχιστον ίσου με 5,5 χιλιόγραμμα και η
οποία παρουσιάζει :
— aW ίσο ή μικρότερο από 0,83,

— ρΗ ίσο ή μικρότερο από 6.
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2. Αναστέλλονται οι εισαγωγές από την Αυστρία προς τα
κράτη μέλη σπέρματος χοίρων.

3. Στο υπόδειγμα του υγειονομικού πιστοποιητικού όπως
καθορίζεται στο παράρτημα A της απόφασης 91 /449/EOK
της Επιτροπής (') πρέπει να προστεθεί σημείωση σύμφωνα
με την παράγραφο 1 ανωτέρω σχετικά με τις εισαγωγές
χοιρινών προϊόντων.

Άρθρο 2

H απόφαση 90/90/EOK. καταργείται.
Άρθρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 18 Μαΐου 1992.
Για την Επιτροπή

4. H αναστολή εισαγωγών που αναφέρεται στις παραγρά
φους 1 και 2 δεν εφαρμόζεται στις επαρχίες Vorarlberg, Tyrol,
Salzburg, Upper Austria και Burgeniand.

(') EE αριθ. L 240 της 29. 8. 1991 , σ. 28.

Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

