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11 Ιουνίου 1992

Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1492/92 του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1992 για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4136/86 περί του κοινού καθεστώτος
εισαγωγών ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών

1

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1493/92 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και
στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως

5

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1494/92 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού
των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά,
τα άλευρα και τη βύνη

7

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1495/92 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα
θραύσματά της

9

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1496/92 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού
των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και
των θραυσμάτων της

11

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1497/92 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού
των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση

13

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1498/92 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί
λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή για
ορισμένα κόκκινα φρούτα καταγωγής Ουγγαρίας, Πολωνίας και Τσεχικής και
Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, και περί καθορισμού των ελαχίστων τιμών

2

κατά την εισαγωγή που εφαρμόζονται μέχρι τις 31 Μαΐου 1993

15

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1499/92 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού
της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τη μελάσα

19

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1500/92 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού
του ποσού της ενισχύσεως για τον βάμβακα

20

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1501/92 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού
των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη ...

21

(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)

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1502/92 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί
τροποποιήσεως του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης

23

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1503/92 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί εκδόσεως
πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα
με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

25

Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1504/92 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση
συντηρητικών μέτρων όσον αφορά τις αιτήσεις πιστοποιητικών «ΣΜΣ» που
κατατίθενται κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η έως τις 4 Ιουνίου 1992 στις
συναλλαγές με την Πορτογαλία στον τομέα του βοείου κρέατος

26

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1505/92 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού
του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την έκτη
τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 920/92

27

Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1506/92 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί
τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα

28

II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

* Οδηγία 92/41/EOK του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 1992 που τροποποιεί την οδηγία
89/622/EOK για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τη σήμανση των προϊόντων καπνού

30

11 . 6. 92

Αριθ. L 158/ 1

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1492/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 4ης Ιουνίου 1992
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4136/86 περί του κοινού καθεστώτος εισα

γωγών ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,

οτι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4136/86 εφαρμοζόταν, μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 1991 , στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργι
κών προϊόντων, προελεύσεως Βραζιλίας, αλλά το παράρ
τημα II του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 4136/86, όπως τροπο
ποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 369/92, δεν περι

την πρόταση της Επιτροπής,

λαμβάνει πλέον τη χώρα αυτή ·

Εκτιμώντας :

ότι είναι ανάγκη να τροποποιηθεί o κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 4136/86, για να ληφθεί υπόψη η παράταση, μέχρι τις
31 Δεκεμβρίου 1992, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρα
τίας της Βραζιλίας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, ώστε οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού να
εφαρμόζονται και στη χώρα αυτή,

Έχοντας υπόψη :

ότι, με την απόφαση 92/ 184/EOK ('), το Συμβούλιο
ενέκρινε, εξ ονόματος της Κοινότητας, τις διαπραγματευθεί
σες συμφωνίες με πολλές προμηθεύτριες χώρες για το εμπό
ριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

ότι, με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 369/92 (2), το Συμβούλιο
τροποποίησε τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 4136/86 περί του
κοινού καθεστώτος εισαγωγών ορισμένων κλωστοϋφα
ντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών (3), με ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου 1992 ·
ότι η Επιτροπή μονογράφησε με τη Βραζιλία, στις 20 Δεκεμ
βρίου 1991 , συμφωνία για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργι
κών προϊόντων, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως
τις 31 Μαρτίου 1992, και ότι, με την απόφαση 92/ 114/
ΕΟΚ (4), το Συμβούλιο συμφώνησε να εφαρμόσει τη συμφω
νία αυτή προσωρινά, από την 1η Ιανουαρίου 1992 ·
ότι, με την απόφαση 92/233/EOK (5), το Συμβούλιο
ενέκρινε, εξ ονόματος της Κοινότητας, με ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 1992, συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστο
λών για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31
Δεκεμβρίου 1992, η οποία αντικαθιστά τη συμφωνία υπό
μορφή ανταλλαγής επιστολών της 20ής Δεκεμβρίου 1991 -

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4136/86 τροποποιείται ως εξής :
1 . Στο παράρτημα II, προστίθεται η λέξη «Βραζιλία».
2. Το παράρτημα III και το προσάρτημα του παραρτήματος
III τροποποιούνται, όπως ορίζεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα
από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Λουξεμβούργο, 4 Ιουνίου 1992.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
Fernando FARIA DE OLΓVEIRA

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριS.
αριS.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

90 της 4. 4. 1992, σ. 1 .
45 της 20. 2. 1992, σ. 1 .
387 της 31 . 12. 1986, σ. 42.
43 της 19. 2. 1992, σ. 25.
111 της 29. 4. 1992, σ. 26.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ποσοτικά όρια που τροποποιούν, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, τα ποσοτική
όρια του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4134/86
[Οι περιγραφές των εμπορευμάτων περιλαμβάνονται στον παρόντα πίνακα με συνοπτική μορφή (')]
ΟΜΑΔΑ I A

Κατηγορία

Περιγραφή εμπορευμάτων

Τρίτη χώρα

Μοναδα

Κράτη
μέλη

1. 1. —
31 . 12. 1992

1

(2

(3)

(4

5)

(6)

Βραζιλία

τόνοι

D
F
I
ΒΝL
UΚ
ΙRL
DΚ
GR
E
P

12 603
4486
3 719
6 578

CEE

35140

D
F
I
ΒΝL
UΚ
ΙRL
DΚ
GR
E
P

9 981
2183

3 939
2 036
2 627
586
284
77
188
74

CEE

21 975

D
F
I
ΒΝL
UΚ
ΙRL
DΚ

1 503
371

1

2

2α

Νήματα από βαμβάκι

Υφάσματα βαμβακερά

Εκ των οποίων άλλα των αλευκάστων ή λευκασμένων

Βραζιλία

Βραζιλία

τόνοι

τόνοι

GR
E
P

3

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς

Βραζιλία

τόνοι

1 117

1438
629
250
814
3 506

642
672
598
599
111
19
56
22

CEE

4 593

D
F
I
ΒΝL

361
511
417
164

UΚ
ΙRL
DΚ
GR
E
P

507
3
26

CEE

2 086

14

51
32

C ) H πλήρης περιγραφή των εμπορευμάτων περιλαμβάνεται στο παράρτημα III του κανονισμού ( ΕΟΚ) αρι8. 369/92 (ΕΕ αριθ. L 45 της 20. 2. 1992, σ. 1 ).
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Αριθ. L 158/3

ΟΜΑΔΑ I B

(1)

(2)

(3 )

4

Πουκάμισα, πουκαμισάκια, τι-σερτ και παρόμοια είδη, πλεκτά

Βραζιλία

(4)

(5)

(6)

1000

F
I

5110

UΚ

3 285

D
F

1 143

τεμάχια

6

Πανταλόνια υφασμένα

Βραζιλία (')

1000

τεμάχια

I
ΒΝL
UΚ
ΙRL

I

l
\

463

248
561
237
444

19

DΚ

153

GR

22

E
P

96
51

CEE

2 974

C) Βλέπε προσάρτημα.

ΟΜΑΔΑ II A

1)
9

2

Υφάσματα φλοκωτά και πανικά καθαριότητας

(3 )

(4)
τόνοι

Βραζιλία

l

(5 )

(6)
D
F
ΒΝL
UΚ
ΙRL
DΚ
GR
E
P

458
648
470
1 181
220
146
105
129
49

CEE

6153

D
F
I
ΒΝL
UΚ
ΙRL
DΚ
GR
E
P

2103

CEE

3 817

D
F
I
ΒΝL
UΚ
ΙRL
DΚ

1 013
439
351
258
638
21
81
40

I

I

I

20

39

Πανικά κρεβατιού, εκτός από τα πλεκτά

Πανικά τραπεζιού, εκτός από τα πλεκτά

Βραζιλία

Βραζιλία

τόνοι

τόνοι

2 747

GR
E
P

CEE

348
282

367
445

20
58
34

115
45

77

42

2960
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ΟΜΑΔΑ II B

( 1)

(4 )

(5)

1000
τεμάχια

E
P

(3 )

(4)

(5 )

(6 )

Βραζιλία

τόνοι

D
F
I
ΒΝL
UΚ
ΙRL
DΚ
GR
E
P

4 659
2 884
3 339
1 732
2711
88
224
880
516
118

CEE

17151

(3)

(2)

Σλιπ και σώβρακα, πλεκτά

13

Βραζιλία

I

l

(6)
380
63

ΟΜΑΔΑ III A

(1)

(2)

Μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας

46

l

I

l
l

I

l

I
Προσαρτημα

Κατηγορία

Τρίτη χώρα

6

Βραζιλία

Διατάξεις

Για τον καθορισμό των ποσοτικών ορίων που έχουν συμφωνηθεί μπορεί να εφαρ
μόζεται συντελεστής μετατροπής 5 ενδυμάτων (εκτός από τα ενδύματα για βρέφη)
μέγιστου εμπορικού μεγέθους 130 cm σε 3 ενδύματα το εμπορικό μέγεθος των
οποίων υπερβαίνει τα 130 cm μέχρι ποσοστό 5% των ποσοτικών ορίων.

H άδεια εξαγωγής που καλύπτει τα προϊόντα αυτά πρέπει να αναφέρει, στο τετρα
γωνίδιο 9, την ένδειξη "πρέπει να εφαρμόζεται συντελεστής μετατροπής για ενδύ
ματα εμπορικού μεγέθους που δεν υπερβαίνει τα 130 cm".»
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Αριθ. L 158/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1493/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 1992
περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα
άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως
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. 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
13 παράγραφος 5,

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 9 Ιουνίου 1992 ·

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,

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 ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών, o υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής :

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

— 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 2

Άρθρο 1

παράρτημα.

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιουνίου 1992.

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

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 1992.
Γ\α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αρι8.
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 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τονο)

Κωδικός ΣΟ

Εισφορά (")

0709 90 60

140,08 (2) (')
140,08 00
1 73,79 (') 0 H
173,79 (-) O H

0712 90 19

1001 10 10
1001 10 90
1001 90 91

151,41

1001 90 99

151,41 (")
1 68,46 (6)

1002 00 00

1003 00 10

149,30

1003 00 90

149,30 (")

1004 00 10

124,86
124,86

1004 00 90

140,08 O 0
140,08 (2)(<)
146,82 (4)
65,98 (")
1 20,96 (4)
66,67 0
0

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
1102 10 00

.

66,67

224,98 (8) (' ')
248,85 (")

1103 11 10

283,75 ("j O

1103 11 90

241,30 f)

C ) Για τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
( :) 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.
(') Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά κατά 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.
( !) 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.
(") H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς ( ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου και ( ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επιτροπής.

(7) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(8) 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).
C") 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.
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Αριθ. L 158/7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1494/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 1992

κερί 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 συναλΜγματος 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 9 Ιουνίου 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

Άρθρο 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.
ΑρSρο 2

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

O παρών 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

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281 της 1 . U. 1975, σ. 1 .
73 της 19. 3. 1992, α 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 158/8

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 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

6

7

8

9

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

0709 9060
0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

2,48

2,48

3,73

1001 10 90

0

2,48

2,48

3,73

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 9000

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 1000

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 00 00

0

0

0

0

B. Βυνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

6

7

8

9

10

1107 1011

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 1099

0

0

0

0

0

1107 2000

0

0

0

0

0

Κωδικός ΙΟ
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Αριθ. L 158/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1495/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουνίο» 1992

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και
στα θραύσματά της
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
όρυζας και των θραυσμάτων της έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 586/92 της Επιτροπής (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1442/92 (6),

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
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 (ΕΟΚ) αριθ. 674/92 (2), και ιδίως το άρθρο 1 1 παράγρα
φος 2,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 833/87 της Επιτροπής της 23ης
Μαρτίου 1987 για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3877/86 του Συμβουλίου για τις εισαγωγές
αρωματικής ποικιλίας όρυζας Basmati με μακρούς κόκκους,
υπαγόμενης στους κωδικούς ΣΟ 1006 10, 1006 20 και
1006 30 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 674/91 (4), και ιδίως το άρθρο 8,

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία
α) και 6) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 καθορίζο
νται στο παράρτημα.

Εκτιμώντας :

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιουνίου 1992.

ΆρSρο 2

O παρών 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

C)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
73 της 19. 3 . 1992, σ. 7.
80 της 24. 3 . 1987, σ. 20.
75 της 21 . 3 . 1991 , σ. 29.

(5) ΕΕ αριθ. L 62 της 7. 3. 1992, σ. 44.
(6) ΕΕ αριθ. L 152 της 4. 6. 1992, σ. 5.

Αριθ. L 158/ 10
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα Φραύσματά της
(Ecu/τόνο)

Εισφορές (7)

Κωδικός ΣΟ

Καθεστώς
κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3877/860

1006 10 21
1006 10 23
1006 10 25
1006 10 27
1006 10 92
1006 10 94

1006 10 96
1006 10 98
1006 20 11
1006 20 13

1006 20 15
1006 20 17
1006 2092
1006 20 94
1006 20 96

1006 20 98
1006 3021
1006 30 23

1006 30 25
1006 30 27
1006 30 42
1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61

1006 3063
1006 3065
1006 3067
1006 30 92

1006 30 94
1006 30 96
1006 3098
1006 4000

—

—

242,78
—

—

—

242,78
' —

—

—

303,47
—

—

—

303,47
—

—

—

452,51 (5)
—

—

—

452,51 (5)
—

—

—

485,09 (5)
—

—

—

485,09 (5)
—

ΑΚΕ

Μπαγκλαντές
C ) 00 0

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ)
O

158,40

324,00

158,25
158,25
158,25

323,70
323,70
323,70
324,00
323,70
323,70
323,70
405,00
404,62
404,62
404,62
405,00
404,62
404,62
404,62
516,40 (5)
603,34 0
603,34 (5)
603,34 0
516,400
603,34 0
603,34 0
603,34 0
549,97 0
646,78 0
646,78 0
646,78 0
549,97 0
646,78 0
646,78 0
646,78 0
148,25

158,40

158,25
158,25
158,25
198,90
198,71

198,71
198,71
198,90
198,71
198,71
198,71
246,27
289,78
289,78
289,78
246,27
289,78
289,78
289,78
262,63
311,04
311,04
311,04
262,63
311,04
311,04
311,04
71,12

(') Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
O Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής κρατών της
Αφρικής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion.
(3) H εισφορά κατά την εισαγωγή της όρυζας στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion καθορίζεται στο άρθρο 1 Ια του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ.

(4) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσμάτων (κωδικός Σο 1 006 40 00), που κατάγονται από το Μπαγκλαντές, η εισφο
ρά εφαρμόζεται στα πλαίσια του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3491 /90 και (ΕΟΚ)
αριθ. 862/91 .
O Κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία, η εισφορά αυξάνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3778/91 .
O Για τις εισαγωγές αρωματικής ποικιλίας ρυζιού Basmati η εισφορά εφαρμόζεται στα πλαίσια του καθεστώτος που καθορί
ζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3877/86, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3130/91 .

(') Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερποντίων χωρών και εδαφών σύμφωνα με
το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/EOK.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1496/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουνίου 1992

περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
της όρυζας και των θραυσμάτων της
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. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 674/92 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγρα
φος 6,

Εκτιμώντας :

ότι οι πριμοδοτήσεις οι οποίες προσθέτονται στις εισφορές
για την όρυζα και τα θραύσματά της έχουν καθορισθεί από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2591 /91 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1443/92 (4)·

ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγοράς
υπό προθεσμία 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 :

AρSρο 1

Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις προκαθοριζόμενες
εισφορές για τις εισαγωγές της όρυζας και των θραυσμάτων
της, προέλευσης τρίτων χωρών, καθορίζονται σύμφωνα με
το παράρτημα.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιουνίου 1992.

O παρών 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

C)
0
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριS.
αριδ.
αριθ.

L
L
L
L

166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
73 της 19. 3. 1992, σ. 7.
243 της 31 . 8. 1991 , α 8.
152 της 4. 6. 1992, σ. 7.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της
(Ecu/τόνο)
Κωδικός ΣΟ

Τρέχων

1η
προθεσμία

2η
προθεσμία

3η
προθεσμία

6

7

8

9

100610 21

0

0

0

1006 10 23

0

0

0

100610 25

0

0

0

1006 10 27

0

0

0

1006 10 92

0

0

0

100610 94

0

0

0

1006 10 96

0

0

0

1006 10 98

0

0

0

1006 2011

0

0

0

1006 20 13

0

0

0

1006 2015

0

0

0

1006 20 17

0

0

0

1006 20 92

0

0

0

1006 20 94

0

0

0

1006 20 96

0

0

0

1006 20 98

0

0

0

1006 30 21

0

0

0

1006 30 23

0

0

0

1006 30 25

0

0

0

1006 30 27

0

0

0

1006 30 42

0

0

0

1006 30 44

0

0

0

1006 30 46

0

0

0

1006 30 48

0

0

0

1006 30 61

0

0

0

1006 30 63

0

0

0

100630 65

0

0

0

1006 30 67

0'

0

0

1006 30 92

0

0

0

100630 94

0

0

0

1006 30 96

0

0

0

100630 98

0

0

0

1006 40 00

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

. 6. 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 158/ 13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1497/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουνίου 1992

περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της
ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
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 19
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α),

τον τροπο, οσον αφορα την αρωματισμένη ή μετά
προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρμο
σθεί στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθο
ρισθεί ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής ·

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν
αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τη ζάχαρη
ανάλογα με τον προορισμό·
ότι σε ειδικές περιπτώσεις το ποσό της επιστροφής δύναται
να καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως·

Εκτιμώντας :

ότι με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 (8) το Συμβούλιο
απαγόρευσε τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και των

ότι, δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 , η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς αγοράς
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
στοιχείο στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού και των
τιμών των προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται
να καλυφθεί με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ·

Δημοκρατιών της Σερβίας και του Μαυροβουνίου· ότι
πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των
επιστροφών ·

ότι, κατά τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 766/68 του Συμβου
λίου της 18ης Ιουνίου 1968 περί θεσπίσεως των γενικών
κανόνων για τη χορήγηση των επιστροφών κατά την
εξαγωγή ζάχαρης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1489/76 (4), οι επιστροφές για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, μη μετου
σιωμένες που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, καθορίζο
νται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής και
της διεθνούς αγοράς ζάχαρης και ιδίως τα κοστολογικά
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 του εν λόγω κανονι
σμού · ότι κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών
ότι για την ακατέργαστη ζάχαρη η επιστροφή καθορίζεται
για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο · ότι αυτή ορίζεται
στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 431 /68 του
Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 1968 που καθορίζει τον αντι
προσωπευτικό ποιοτικό τύπο για την ακατέργαστη ζάχαρη
και τον τόπο διελεύσεως στα σύνορα της Κοινότητας για
τον υπολογισμό των τιμών στον τομέα της ζάχαρης (5) · ότι
η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 766/68 · ότι η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 394/70 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 1970
περί των λεπτομερειών εφαρμογής της χορηγήσεως των
επιστροφών κατά την εξαγωγή ζάχαρης (6), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1714/88 (7) ·
ότι το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται κατ' αυτόν
(')
O
(3)
(4)
(5)
(6)
O

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
6 της 11 . 1 . 1992, σ. 19.
143 της 25 . 6. 1968, σ. 6.
167 της 26. 6. 1976, α 13.
89 της 10. 4. 1968, σ. 3.
50 της 4. 3. 1970, σ. 1 .
152 της 18. 6. 1988, σ. 23 ,

ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία
του καθεστώτος των επιστροφών, 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
λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85
του Συμβουλίου (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 ( |0),
— 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 επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδομάδες ·
ότι είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάμεση χρονική
περίοδο ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης, και ιδίως
στις ποσοστώσεις ή στις τιμές ζάχαρης στην κοινοτική και
στη διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής
όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού ■
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Ζάχαρης,
C) ΕΕ αριθ. L 151 της 3. 6. 1992, σ. 4.
Π ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
( |0) ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.
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κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 σε φυσική κατασταση και
μη μετουσιωμένων καθορίζονται στο παράρτημα.

2. Δεν καθορίζονται επιστροφές κατά την εξαγωγή προς
τις Δημοκρατίες της Σερβίας και του Μαυροβουνίου.

Άρθρο 1
1 . Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του

Άρθρο ■2

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

O παρών 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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή

της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
(σε Ecu)

Επιστροφή
Κωδικός προϊόντος

ανά 1 (K) kg

1701 11 90 100
1701 11 90 910
1701 11 90 950
1701 12 90 100

1701 12 90 910

1701 12 90 950

1701 99 10 910

1701 99 10 950
170199 90 100

και ανά 100 kg καθαρού
βάρους του εν λόγω προϊόντος

36,14 (')
33,48 0
(:)
36,140
33,48 0
0
0,3929

1701 91 00 000
1701 99 10 100

ανά 1 % περιεκτι
κότητας σε σακχαρόζη

39,29
39,09
37,59
0,3929

C ) Το παρόν ποσο εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η αποδο
ση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά 92 %, το ποσό της εισφοράς

που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 3
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 766/68.
(:) Καθορισμός που αναστέλλεται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριδ. 2689/85 της Επιτρο
πής, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αρι9. 3251 /85 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1498/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 1992

περί λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή για
ορισμένα κόκκινα φρούτα καταγωγής Ουγγαρίας, Πολωνίας και Τσεχικής και Σλοβακικής
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, και περί καθορισμού των ελαχίστων τιμών κατά την εισαγωγή
που εφαρμόζονται μέχρι τις 31 Μαΐου 1993
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1333/92 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1992 για το καθεστώς της ελάχιστης τιμής κατά
την εισαγωγή για ορισμένα κόκκινα φρούτα καταγωγής
Ουγγαρίας Πολωνίας και Τσεχικής και Σλοβακικής
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας ('), και ιδίως το άρθρο 3,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 σχετικά με την αξία της λογιστικής
μονάδας και της τιμής μετατροπής που πρέπει να εφαρμό
ζονται στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2205/90 (3), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας:
ότι στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1333/92
ορίζονται τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον
καθορισμό της ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή · ότι
ορισμένα από αυτά τα στοιχεία χρήζουν διευκρινήσεως ·
ότι, σύμφωνα με τους όρους των ενδιάμεσων συμφωνιών
σύνδεσης που έχουν υπογραφεί με την Ουγγαρία, την Πολω
νία και την Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημο
κρατία, η τήρηση αυτών των τιμών πρέπει να ελέγχεται σε
τακτικά διαστήματα και πρέπει να αποφεύγεται η επί βραχύ
χρονικό διάστημα υπερβολική πτώση της τιμής κατά την
εισαγωγή ·
ότι, βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1333/92 και όπως αυτά διευκρινί
ζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πρέπει να
καθορισθεί μια ελάχιστη τιμή κατά την εισαγωγή για την
περίοδο εμπορίας 1992/93, όσον αφορά τα προϊόντα τα
οποία παρατίθενται στο παράρτημα του εν λόγω κανονι
σμού ·

ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Μεταποιημένων Προϊόντων με
βάση τα Οπωροκηπευτικά δεν διατύπωσε γνώμη στην
προθεσμία που όρισε o πρόεδρός της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Για τον καθορισμό της ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή,
νοούνται ως:
— τιμές κοινοτικών προϊόντων και προϊόντων εισαγόμενων
από τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες o σταθμισμένος
μέσος όρος αυτών κατά την προηγούμενη τριετία,
— γενική εξέλιξη της κοινοτικής αγοράς, η εξέλιξη των
μεριδίων της αγοράς των κοινοτικών και εισαγόμενων
C ) ΕΕ αριθ. L 145 της 27. 5 . 1992, σ. 3 .
(2) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.

προϊόντων, καθώς και η εξέλιξη της χρήσεως των διαφό
ρων παρουσιάσεων του ιδίου προϊόντος.
Άρθρο 2

H ελάχιστη τιμή κατά την εισαγωγή θεωρείται ότι δεν
τηρείται εφόσον ανά τρίμηνο κατά τη διάρκεια της περιό
δου εμπορίας η οποία επεκτείνεται από την 1η Ιουνίου
μέχρι τις 31 Μαΐου η μέση μοναδιαία αξία για καθένα από
τα ενεχόμενα προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα
κατά την ίδια αυτή περίοδο, είναι χαμηλότερη από την
ελάχιστη τιμή κατά την εισαγωγή για το εν λόγω προϊόν.
Άρθρο 3
Αν, κατά τη διάρκεια καθεμίας από τις τρίμηνες χρονικές
περιόδους η μοναδιαία αξία όπως αναφέρεται στο άρθρο 2
είναι, ανά δεκαπενθήμερο, μικρότερη κατά 90% από την
ελάχιστη τιμή κατά την εισαγωγή όσον αφορά τις ποσότη
τες που εισάγονται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
και που είναι τουλάχιστον ίσες με το 4% των ποσοτήτων
που έχει εισαχθεί στην Κοινότητα από την ενδιαφερόμενη
τρίτη χώρα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους η
Επιτροπή ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές της εν λόγω χώρας
καθώς και τα κράτη μέλη.
Άρθρο 4
Σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τα κριτήρια που
αναφέρονται στο άρθρο 2, δεν τηρείται η ελάχιστη τιμή
κατά την εισαγωγή, η Επιτροπή εφαρμόζει τα μέτρα που
προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1333/92, για ανώτατη χρονική περίοδο τριών μηνών.
Άρθρο 5
1 . Για την περίοδο η οποία λήγει στις 31 Μαΐου 1993, οι
ελάχιστες τιμές κατά την εισαγωγή για κάθε ένα από τα
προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο παρα^τημα του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1333/92, καταγωγής Ουγγαρίας
Πολωνίας και Τσεχικής και Σλοβακικής Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
2. H ελάχιστη τιμή κατά την εισαγωγή μετατρέπεται στο
εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους όπου τα προϊόντα
τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία χρησιμοποιώντας την
ισοτιμία που αναφέρεται στο άρθρο 3α του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3152/85 της Επιτροπής (4), που ισχύει την
ημερομηνία αποδοχής της δηλώσεως θέσεως σε ελεύθερη
κυκλοφορία.
Άρθρο 6
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 1992.
(4) ΕΕ αριθ. L 310 της 21 . 11 . 1985, σ. 1 .

Αριθ. L 158/ 16

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

O παρών 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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Αριθ. L 158/ 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σε Ecu/100 kg καθαρού βάρους)
Κωδικός ΣΟ

ex 08102010

Χώρα καταγωγής

Περιγραφή προϊόντων

Σμέουρα προοριζόμενα για μεταποί

Πολωνία

Ουγγαρία

Τσεχοσλοβακία

52

52

52

ηση
ex 081030 10

Μαύρα φραγκοστάφυλα προοριζό
μενα για μεταποίηση

54,6

54,6

54,6

ex 0810 30 30

Κόκκινα φραγκοστάφυλα προοριζό
μενα για μεταποίηση

24

24

24

ex 0811 10 11

Κατεψυγμένες
φράουλες,
με
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών ουσιών περιεκτικότητας σε
ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά
βάρος: ολόκληρα φρούτα

92,1

ex 0811 10 11

Κατεψυγμένες
φράουλες,
με
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών ουσιών περιεκτικότητας σε
ζάχαρα ανώτερης του 13% κατά
βάρος : άλλα

65

ex 0811 10 19

Κατεψυγμένες
φράουλες,
με
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών ουσιών περιεκτικότητας σε
ζάχαρα που δεν υπερβαίνουν το 13%
κατά βάρος: ολόκληρα φρούτα

92,1

ex 0811 10 19

Κατεψυγμένες
φράουλες,
με
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών ουσιών περιεκτικότητας σε
ζάχαρα που δεν υπερβαίνουν το 13 %

65

κατά βάρος: άλλα
ex 0811 10 90

Κατεψυγμένες
φράουλες
χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών ουσιών: ολόκληρα φρούτα

92,1

92,1

92,1

ex 0811 10 90

Κατεψυγμένες
φράουλες
χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι

65

65

65

110

110

110

κών ουσιών : άλλα
ex 0811 20 19

Κατεψυγμένα σμέουρα με προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
ουσιών, περιεκτικότητας σε ζάχαρα
που δεν υπερβαίνει το 13% κατά
βάρος: ολόκληρα φρούτα

ex 0811 2019

Κατεψυγμένα σμέουρα με προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
ουσιών, περιεκτικότητας σε ζάχαρα
που δεν υπερβαίνει το 13% κατά
βάρος : άλλα

ex 0811 2031

Κατεψυγμένα
σμέουρα
χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών ουσιών: ολόκληρα φρούτα

ex 0811 20 31

Κατεψυγμένα
σμέουρα
χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι
κών ουσιών : άλλα

58,5

110

58,5

58,5

110

58,5

58,5

110

58,5
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Αριθ. L 158/ 18

(σε Ecu/100 kg καθαρού βάρους)
Χώρα καταγωγής

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων
Πολωνία

Ουγγαρία
103

Τσεχοσλοβακία
103

ex 0811 20 39

Κατεψυγμένα μαύρα φραγκοστάφυλα
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών ουσιών, άνευ ουράς

ex 0811 20 39

Κατεψυγμένα μαύρα φραγκοστάφυλα
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών ουσιών : άλλα

61,1

61,1

61,1

ex 0811 20 51

Κατεψυγμένα κόκκινα φραγκοστά
φυλα χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ουσιών, άνευ
ουράς

53,7

53,7

53,7

ex 0811 20 51

Κατεψυγμένα κόκκινα φραγκοστά
φυλα χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ουσιών : άλλα

30,6

30,6

30,6

103
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1499/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουνίου 1992

περί καθορισμού της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τη μελάσα
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,
Εκτιμώντας :

ότι η εισφορά που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή της
μελάσας έχει καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 277/92 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1283/92 (")·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 277/92 στα στοι
χεία που διαθέτει η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση της
εισφοράς που ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του
παρόντος κανονισμού·
ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουρ
γεία του καθεστώτος των επιστροφών o υπολογισμός τους
πρέπει να βασίζεται στα ακόλουθα :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μεγίστου ανοίγματος όψεως 2,25%, σε συντελε
στή 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 οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 9 Ιουνίου 1992,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :
ι

ΆρSρο 1

1 . H εισφορά κατά την εισαγωγή που αναφέρεται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 καθορίζεται, για τις μελάσες έστω και αποχρωματι
σμένες (κωδικοί ΣΟ 1703 10 00 και 1703 90 00) σε 0,84 Ecu
ανά 100 χιλιόγραμμα.
2. Εντούτοις, δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισα
γωγή προϊόντων καταγωγής ΥΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 101
παράγραφος 1 της απόφασης 91/482/EOK του Συμβου
λίου (7).

Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 1 1 Ιουνίου 1992.

O παρών 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

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
6 της 11 . 1 . 1992, σ. 19.
30 της 6. 2. 1992, σ. 17.
138 της 21 . 5. 1992, σ. 16.

(5) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.
(7) ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1991 , σ. 1 .
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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

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

377 της 31 . 12. 1987, σ. 49.
211 της 31 . 7. 1981 , σ. 2.
85 της 30. 3. 1989, σ. 7.
122 της 7. 5. 1992, σ. 29.
146 της 28. 5. 1992, σ. 17.
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Αριθ. L 158/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1501/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουνίου 1992

περί καθορισμού των εισφορών κατή 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,

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
(ΕΟΚ) αριθ. 1490/92 (4) ·
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

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 ·
ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν στις 9 Ιουνίου 1992,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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.
Άρθρο 2

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

O παρών 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

(') ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
(J) ΕΕ αριθ. L 6 της 11 . 1 . 1992, α 19.

(3) ΕΕ αριθ. L 39 της 15. 2. 1992, σ. 28.

(4) ΕΕ αριθ. L 156 της 10. 6. 1992, σ. 14.

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

Αριθ. L 158/22

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροαής της 10ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Εισφορά (3)

17011110

37,33 (')

1701 1190

37,33 (')

1701 1210

37,33 (')

1701 1290

37,33 (')

1701 91 00

43,98

1701 99 10

43,98

1701 9990

43,980

(') Το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 837/68 της Επιτροπής.
(2) 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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Αριθ. L 158/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1502/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 1992

περί τροποποιήσεως του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
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,
Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης έχουν
καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1388/92 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
( ΕΟΚ) αριθ. 1479/92 (4) ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1388/92 στα στοιχεία που διαθέτει
η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση του πόσού βάσεως
της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και
ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, η οποία
ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·
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

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,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Τα ποσά βάσεως της εισφοράς που εφαρμόζεται κατά την
εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 και καθορίζεται στο παράρτημα του τροποποιημέ
νου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1388/92 τροποποιούνται
σύμφωνα με τα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
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

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αρι9.

L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
6 της 11 . 1 . 1992, σ. 19.
146 της 28. 5. 1992, σ. 7.
155 της 6. 6. 1992, σ. 32.

(5) ΕΕ αρι9. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(6) ΕΕ αρι9. L 201 της 31 . . 7. 1990, σ. 9.

Αριθ. L 158/24

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 10ης Ιοννίον 1992 περί τροποποιήσεως του ποσού βάσεως της εισφοράς

κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
(σε Ecu)

Κωδικός ΣΟ

1702 20 10

1702 2090

1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 6090
1702 9030
1702 90 60
1702 90 71

1702 90 90
2106 9030
210690 59

Ποσό βάσεως
ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη

και ανά 100 kg καθαρού βάρους
του εν λόγω προϊόντος (')
0,4398
0,4398
—

—

—

0,4398
—

0,4398
0,4398
0,4398
—

0,4398

Ποσό της επιστροφής
για 100 kg ξηράς ουσίας (')

—

53,94
53,94
53,94
—

53,94
—

—

—

53,94
—

C) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των ΥΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 9 1 /482/EOK. Εντού
τοις 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 από
φασης.
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Αριθ. L 158/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1503/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 1992
περί εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

υψηλής ποιότητας, νωπών, διατηρημένων με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένων, καταγωγής και προελεύσεως Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής και Καναδά, που μπορούν να εισα
χθούν με ειδικούς όρους για το 1992 ·

Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3668/91 του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 1991 για το άνοιγμα κοινοτικής δασμολο
γικής ποσοστώσεως για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιό
τητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα,
που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201 και 0202, καθώς

ότι θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τα πιστοποιητικά που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό δύνανται να
χρησιμοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος τους, με την
επιφύλαξη των υπαρχόντων καθεστώτων σε κτηνιατρικά
θέματα,

και για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
0206 10 95 και 0206 29 91 ( 1992 ) 0), και ιδίως το άρθρο 2,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3743/91 της Επιτροπής της
18ης Δεκεμβρίου 1991 περί θεσπίσεως των λεπτομερειών
εφαρμογής των καθεστώτων εισαγωγής που προβλέπονται
από τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3668/91
και (ΕΟΚ) αριθ. 3669/91 στον τομέα του βοείου κρέατος (:),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
657/92 (3), αναφέρει, στο άρθρο 7, ότι οι αιτήσεις και η
παράδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής των κρεάτων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) γίνον
ται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 15 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 της Επιτροπής της 4ης
Σεπτεμβρίου 1980 περί των ειδικών τρόπων εφαρμογής του
καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής
στον τομέα του βοείου κρέατος (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 815/91 (5)·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3743/91 που αναφέρθηκε
παραπάνω, στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ), καθό
ρισε σε 10 000 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων

ΑρSρο 1

1 . Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατί
θεται από την 1η έως τις 5 Ιουνίου 1992 για τα βόεια κρέατα

υψηλής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρα
φος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3743/91
ικανοποιείται εξ ολοκλήρου.
2. Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά μπορούν να κατατε
θούν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2377/80, τις πέντε πρώτες ημέρες του Ιουλίου 1992 για 5 734
τόνους.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιουνίου 1992.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε καθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 10 Ιουνίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
O
(J)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

349 της 18. 12. 1991 , σ. 3.
352 της 21 . 12. 1991 , σ. 36.
70 της 17. 3. 1992, σ. 14.
241 της 13 . 9. 1980, σ. 5.
83 της 3. 4. 1991 , σ. 6.
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Αριθ. L 158/26

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1504/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 1992
για τη θέσπιση συντηρητικών μέτρων όσον αφορά τις αιτήσεις πιστοποιητικών «ΣΜΣ» που
κατατίθενται κατή τη διάρκεια της περιόδου από την 1η έως τις 4 Ιουνίου 1992 στις συναλλα
γές με την Πορτογαλία στον τομέα του βοείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
και ιδίως το άρθρο 252 παράγραφος 1 ,

τις 4 Ιουνίου 1992, κατεδείχθη ότι έχει ξεπεραστεί για το
Μάιο και τον Ιούνιο 1992 η μεγίστη ποσότητα για τα
φρέσκα και κατεψυγμένα βόεια κρέατα · ότι πρέπει συνεπώς
ως συντηρητικό μέτρο να εκδοθούν τα πιστοποιητικά μέχρι
ενός ποσοστού της ζητουμένης ποσότητας γι' αυτά τα προϊ
όντα και να ανασταλεί προσωρινά κάθε νέα έκδοση πιστο
ποιητικών,

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3810/91 της Επιτροπής της
18ης Δεκεμβρίου 1991 για τον καθορισμό των λεπτομερειών
του συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλλαγές στον
τομέα του βοείου κρέατος μεταξύ της Κοινότητας με τη
σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, και της Ισπανίας και
της Πορτογαλίας καθώς και για την κατάργηση των κανο
νισμών (ΕΟΚ) αριθ. 4026/89 και (ΕΟΚ) αριθ. , 3815/90 ('),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
716/92 (2), καθόρισε ιδίως τα ενδεικτικά ανώτατα όρια που
εφαρμόζονται στον τομέα του βοείου καθώς και τις μέγι
στες ποσότητες για τις οποίες μπορούν να εκδοθούν πιστο
ποιητικά «ΣΜΣ» για το Μάιο και τον Ιούνιο 1992 ·
ότι το άρθρο 252 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης
προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να πάρει τα αναγκαία
συντηρητικά μέτρα όταν η κατάσταση οδηγεί στο* να

επιτευχθεί ή να ξεπεραστεί το ενδεικτικό ανώτατο όριο για
το τρέχον έτος ή για μέρος αυτού ·
ότι, από την εξέταση των αιτήσεων πιστοποιητικών που
κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η έως

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1
Για τα φρέσκα και κατεψυγμένα βόεια κρέατα :
1 . Οι αιτήσεις πιστοποιητικών «ΣΜΣ» που κατατέθηκαν
κατά τη διάρκεια της περιόδου από την 1η έως τις 4
Ιουνίου 1992 και ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή γίνο
νται αποδεκτές μέχρι του ποσοστού 17,092%.

2. H έκδοση των πιστοποιητικών «ΣΜΣ» για τις αιτήσεις
που κατατέθηκαν από τις 8 Ιουνίου 1992 αναστέλλεται
προσωρινά.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 12 Ιουνίου 1992.

O παρών 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

(') ΕΕ αριθ. L 357 της 28. 12. 1991 , σ. 53 .
0 ΕΕ αρι9. L 78 της 24. 3 . 1992, σ. 5.
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Αριθ. L 158/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1505/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Ιουνίου 1992

περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για την έκτη τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 920/92
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. 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 19
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β),

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 (4) το Συμβουλιο
απαγόρευσε τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και των
Δημοκρατιών της Σερβίας και του Μαυροβουνίου· ότι
πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των
επιστροφών ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :
ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 920/92 της
Επιτροπής της 10ης Απριλίου 1992 περί διαρκούς δημοπρα
σίας για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστρο
φών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3), διοργανώνονται
τμηματικές δημοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης
αυτής·

ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 920/92, καθορίζεται ένα μέγιστο
ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για
την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη,
ιδίως η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς
της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά ·

ότι, μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπι
σθούν για την έκτη τμηματική δημοπρασία οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1 ·

ΑρSρο 1

1 . Για την έκτη τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης
που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 920/92, το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή καθορίζεται σε 41,675 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα.
2. Δεν καθορίζονται επιστροφές κατά την εξαγωγή προς
τις Δημοκρατίες της Σερβίας και του Μαυροβουνίου.

ΑρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 1 1 Ιουνίου 1992.

O παρών 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

(') ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. L 6 της 11 . 1 . 1992, σ. 19.
(3) ΕΕ αριθ. L 98 της 11 . 4. 1992, σ. 11 .

(4) ΕΕ αριθ. L 151 της 3. 6. 1992, σ. 4.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1506/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 10ης Ιουνίου 1992

κερί τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
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. 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
14 παράγραφος 4,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της
όρυζας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 674/92, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος
4,

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 (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2205/90 (5), και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1358/92
της Επιτροπής (6), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1417/92 0·

— 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
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 9 Ιουνίου 1992 ·
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 εισφορά που εφαρμόζεται στο προϊόν βάσεως, η οποία
καθορίστηκε τελευταία, απέχει του μέσου όρου των εισφο
ρών περισσότερο από 3,02 Ecu ανά τόνο του προϊόντος
βάσεως· ότι οι εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος
πρέπει, στο εξής, δυνάμει του άρθρου 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1579/74 της Επιτροπής ( ι0), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1740/78 ("),
να τροποποιηθούν τροποποιημένου σύμφωνα με το παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1906/87 του Συμβουλίου (8),
τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2744/75 του
Συμβουλίου (9), όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται
στους κωδικούς ΣΟ 2302 10, 2302 20, 2302 30 και 2302 40 ·
ότι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουρ
γία του καθεστώτος των εισφορών, o υπολογισμός τους
πρέπει να βασίζεται στα εξής :
')
-)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, α 1 .
73 της 19. 3. 1992, σ. 7.
166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .

201
145
146
182
281

της
της
της
της
της

31 . 7. 1990, σ. 9.
27. 5. 1992, σ. 64.
28. 5. 1992, σ. 78.
3. 7. 1987, σ. 49.
1 . 11 . 1975, α 65.

ΆρSρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των μεταποι
ημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα, που
περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2744/75 και
καθορίζονται στο παράρτημα του τροποποιημένου κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1358/92 σύμφωνα με το παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Ιουνίου 1992.
( IΠ) ΕΕ αριθ. L 168 της 25. 6. 1974, σ. 7.
(") ΕΕ αριθ. L 202 της 26. 7. 1978, σ. 8.
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O παρών 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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1992 περί τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμόζο
νται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
(Ecu/τόνο)

\

Εισφορές (')

Κωδικός ΣΟ

\

ΑCΡ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑCΡ)
(")

1102 3000

156,40

159,42

1103 14 00

156,40

159,42

1103 29 50

156,40

159,42

1104 1991

265,59

271,63

1108 1910

224,28

255,1 1

(8) Κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία, η εισφορά αυξάνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρ9ρο 2 παράγραφος 2
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αρι9. 3808/90.
(') Δεν εφαρμόζονται δασμοί κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερπόντιων χωρών και εδαφών σύμφωνα με το
άρ9ρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/EOK.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ 92/41/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης Μαΐου 1992
που τροποποιεί την οδηγία 89/622/EOK για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με τη σήμανση των προϊόντων
καπνού

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 υφίστανται αποκλίσεις μεταξύ των νομοθετικών, κανο
νιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
όσον αφορά τη σήμανση των προϊόντων καπνού · ότι οι
διαφορές αυτού του είδους μπορούν να δημιουργήσουν
προσκόμματα στις συναλλαγές και να παρεμποδίσουν την
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ·

πρόγραμμα δράσης των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων κατα του
καρκίνου (4), καθόρισαν ως στόχο του προγράμματος αυτού
τη συμβολή του στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας
ζωής των πολιτών της Κοινότητας, με μείωση του αριθμού
των περιπτώσεων καρκίνου και ότι, συνεπώς, θεωρούν ότι o
αντικαπνιστικός αγώνας έχει πρωταρχική σημασία ·

ότι η οδηγία 89/622/EOK (5), για να εξασφαλίσει αντικειμε
νική πληροφόρηση για τους κινδύνους που συνεπάγεται η
κατανάλωση καπνού, καθιέρωσε γενική προειδοποίηση την
οποία πρέπει να φέρουν όλες οι μονάδες συσκευασίας κάθε
προϊόντος καπνού καθώς και ειδικές προειδοποιήσεις για τα
τσιγάρα ■
ότι η Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του Συμβουλίου,
δεσμεύθηκε να τροποποιήσει την οδηγία 89/622/ΈOK για
να καθιερώσει πρόσθετες τροποποιήσεις τις οποίες πρέπει
να φέρουν όλες οι μονάδες συσκευασίας των άλλων προϊό
ντων καπνού εκτός από τα τσιγάρα·

ότι αυτά τα ενδεχόμενα εμπόδια θα πρέπει να αρθούν και
ότι, για το σκοπό αυτό, τόσο η διάθεση στην αγορά όσο
και η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων καπνού πρέπει
να υπόκεινται σε κοινούς κανόνες όσον αφορά τη
σήμανση ·

ότι από τη γνώμη ειδικών επιστημόνων προκύπτει ότι όλα
τα προϊόντα καπνού συνεπάγονται κινδύνους για την
υγεία ·

ότι αυτοί οι κοινοί κανόνες πρέπει να- λαμβάνουν δεόντως
υπόψη την προστασία της υγείας των ατόμων και ιδιαίτερα
των νέων και να βασίζονται σε υψηλό επίπεδο προστασίας
της υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 100 A παράγραφος 3 της
συνθήκης ·

ότι, σε σχέση με τα αποτελέσματά τους στην υγεία και με
σκοπό τη σήμανσή τους, θα πρέπει να διακρίνουμε τα προϊ
όντα καπνού για κάπνισμα από τα προϊόντα καπνού χωρίς
καύση ·

ότι το Συμβούλιο και οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων
των κρατών μελών, συνελθόντες στα πλαίσια του Συμβου
λίου, με το ψήφισμα της 7ης Ιουλίου 1986 σχετικά με ένα
C) ΕΕ
ΕΕ
(:) ΕΕ
ΕΕ
C) ΕΕ

αρι9.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C
C
C
C
C

29 της 5. 2. 1991 , σ. 5
260 της 5. 10. 1991 , σ.
240 της 16. 9. 1991 , σ.
94 της 13. 4. 1992.
191 της 22. 7. 1991 , σ.

και
7.
24 και

37.

ότι τα διάφορα είδη καπνού για στρίψιμο παρουσιάζουν
τους ίδιους κινδύνους για την υγεία με τα τσιγάρα και ότι
θα πρέπει, συνεπώς, να συμπίπτουν οι ειδικές προειδοποιή
σεις που πρέπει να υπάρχουν πάνω στα είδη καπνού για
στρίψιμο με εκείνες για τα τσιγάρα ·
(4) ΕΕ αριθ. C 184 της 23. 7. 1986, σ. 19.
(5) ΕΕ αριθ. L 359 της 8. 12. 1989, σ. 1 .
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ότι τα άλλα προϊόντα καπνού για κάπνισμα παρουσιάζουν
κινδύνους για την υγεία που είναι παρόμοιοι με εκείνους
των τσιγάρων · ότι, πάντως, τα υπάρχοντα διαφορετικά είδη
είναι λιγότερο ομοιογενή · ότι, συνεπώς, θα πρέπει να απαι
τείται να φέρουν αυτά τα προϊόντα τις ειδικές προειδοποιή
σεις σύμφωνα με τους κατάλληλους κανόνες·
ότι έχει αποδειχθεί ότι τα προϊόντα καπνού χωρίς καύση
αποτελούν έναν παράγοντα αυξημένου κινδύνου πρόκλησης
καρκίνου και ότι, για το λόγο αυτό, πρέπει να καθιερωθούν
γι' αυτά τα προϊόντα ειδικές προειδοποιήσεις για τον
κίνδυνο αυτόν·

ότι οι ειδικοί επιστήμονες γνωμοδοτούν ότι η εξάρτηση που
προκαλεί η κατανάλωση καπνού αποτελεί κίνδυνο για τον
οποίο είναι χρήσιμο να υπάρχει ειδική προειδοποίηση πάνω
στα προϊόντα καπνού·

ότι, εξάλλου, ορισμένα νέα προϊόντα καπνού που λαμβάνο
νται από το στόμα και τα οποία κυκλοφορούν στη αγορά
ορισμένων κρατών μελών, ασκούν ιδιαίτερη έλξη στους
νέους και ότι τα πιο εκτεθειμένα σ' αυτό το πρόβλημα
κράτη μέλη έχουν ήδη απαγορεύσει πλήρως αυτά τα νέα
προϊόντα καπνού ή προτίθενται να τα απαγορεύσουν·
ότι, όσον αφορά αυτά τα προϊόντα, υπάρχουν διαφορές
ανάμεσα στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις των κρατών μελών και ότι, λόγω του γεγονότος
αυτού, πρέπει να υπόκεινται αυτά τα είδη καπνού σε
κοινούς κανόνες·

ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να χρησιμοποιούνται τα
νέα αυτά προϊόντα που λαμβάνονται από το στόμα κυρίως
από τους νέους, πράγμα που συνεπάγεται την εξάρτηση από
τη νικοτίνη εάν δεν ληφθούν έγκαιρα ορισμένα περιορι
στικά μέτρα ·
ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των μελετών του
διεθνούς κέντρου έρευνας για τον καρκίνο, τα είδη καπνού
που λαμβάνονται από το στόμα χαρακτηρίζονται από την
παρουσία ιδιαίτερα υψηλών ποσοτήτων καρκινογόνων
ουσιών · ότι αυτά τα νέα προϊόντα προκαλούν ιδίως καρκί
νους του στόματος·

ότι οι απαγορεύσεις της διάθεσης στην αγορά που εφαρμό
στηκαν ήδη από τρία κράτη μέλη όσον αφορά τα καπνά
αυτά έχουν άμεσες συνέπειες στην καθιέρωση και λειτουρ
γία της εσωτερικής αγοράς · ότι είναι, συνεπώς, αναγκαία η
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητι
κών διατάξεων των κρατών μελών στον τομέα αυτόν
λαμβάνοντας ως βάση υψηλό επίπεδο προστασίας της
υγείας - ότι το μόνο κατάλληλο μέτρο είναι η πλήρης
απαγόρευση · ότι, πάντως, η απαγόρευση αυτή δεν αφορά
τα προϊόντα καπνού με μακρά παράδοση που λαμβάνονται
από το στόμα και συνεχίζουν να υπάγονται στις διατάξεις
της οδηγίας 89/622/EOK, όπως αυτή τροποποιείται από την
παρούσα οδηγία, που εφαρμόζονται στα προϊόντα καπνού
χωρίς καύση ·
ότι οι προβλεπόμενες από την παρούσα οδηγία πρωτοβου
λίες θα έχουν πολύ θετικότερα αποτελέσματα στη δημόσια
υγεία και ότι θα συνοδεύονται από προγράμματα εκπαίδευ
σης για την υγεία κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και από εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθη
τοποίησης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

H οδηγία 89/622/EOK τροποποιείται ως εξής :

1 . Στον τίτλο και στο άρθρο 1 προστίθενται οι ακόλουθοι
όροι :

« καθώς και με την απαγόρευση ορισμένων καπνών που
λαμβάνονται από το στόμα.»

2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθος παράγραφος :
«4. Καπνά που λαμβάνονται από το στόμα για . τους
σκοπούς του άρθρου 8α : όλα τα προϊόντα που προο
ρίζονται για λήψη από το στόμα, εξαιρουμένων εκεί
νων που προορίζονται για κάπνισμα ή μάσημα, που
αποτελούνται πλήρως ή εν μέρει από καπνό, με τη
μορφή σκόνης, λεπτών σωματιδίων ή κάθε συνδυα
σμός αυτών των μορφών —κυρίως αυτά που
συσκευάζονται σε φακελάκια μιας δόσης ή σε
πορώδη φακελάκια— ή σε μοφή που θυμίζει
τρόφιμα.»

3. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής :

α) Στην παράγραφο 2, o όρος «παράρτημα» αντικαθί
σταται από τον όρο «παράρτημα I» ■

β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος :
«2α. Εκτός από τη γενική προειδοποίηση που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 , οι μονάδες συσκευα
σίας των προϊόντων καπνού εκτός των τσιγάρων
φέρουν ειδική προειδοποίηση σύμφωνα με τους
ακόλουθους κανόνες :
α) για τα πακέτα των καπνών για στρίψιμο, οι ειδι
κές προειδοποιήσεις, για τις οποίες κάθε κράτος
μέλος καταρτίζει πίνακα αποκλειστικά και μόνο
με αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα I, εναλ
λάσσονται ώστε να εξασφαλίζουν τη διαδοχική
αναφορά κάθε προειδοποίησης σε ίσο αριθμό
μονάδων συσκευασίας, με περιθώριο ανοχής 5%
περίπου ·
β) οι μονάδες συσκευασίας των πούρων, μικρών
πούρων, καπνού για πίπα και άλλων προϊόντων
καπνού για κάπνισμα, με εξαίρεση τα τσιγάρα και
τον καπνό για στρίψιμο, φέρουν μια από τις ειδι
κές προειδοποιήσεις που αναφέρονται στο παράρ
τημα II, ώστε να εξαφαλίζεται η πραγματική εναλ
λαγή τους·

γ) οι μονάδες συσκευασίας των προϊόντων καπνού
χωρίς καύση φέρουν την ακόλουθη ειδική προειδο
ποίηση : "Προκαλεί καρκίνο".

Οι ειδικές προειδοποιήσεις εκτυπώνονται ή επιτίθε
νται σταθερά, στην επίσημη ή στις επίσημες γλώσσες
της χώρας όπου κυκλοφορεί τελικά το προϊόν, πάνω
στις μονάδες συσκευασίας.» ·

γ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :

«3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι οι
προειδοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
1 , 2 και 2 α συνοδεύονται από τη μνεία της αρχής που
τη συνέταξε.» *
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δ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :

« 5. Στα προϊόντα καπνού εκτός των τσιγάρων, η
γενική προειδοποίηση που αναφέρεται στην παρά
γραφο 1 , καθώς και η ειδική προειδοποίηση που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 α, εκτυπώνονται ή
επιτίθενται σταθερά. Κάθε προειδοποίηση, σε κάθε
χρησιμοποιούμενη γλώσσα, πρέπει να καλύπτει το
1 % της συνολικής επιφάνειας της μονάδας συσκευα
σίας. Πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να είναι ευκρινής,
ευανάγνωστη και ανεξίτηλη. Οι προειδοποιήσεις
πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές μέρος και σε
αντίθεση με το φόντο και δεν πρέπει με κανένα τρόπο
να αποκρύπτονται, να καλύπτονται ή να χωρίζονται
από άλλες ενδείξεις ή εικόνες.»

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την
αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευση τους. Οι
λεπτομερείς διατάξεις της αναφοράς αυτής εκδίδονται από
τα κράτη μέλη.
2. H τροποποίηση της οδηγίας 89/622/EOK που αναφέρε
ται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 εφαρμόζεται το αργότερο
την 1η Ιουλίου 1992. Οι τροποποιήσεις της οδηγίας
89/622/EOK που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφοι 3, 4
και 6 εφαρμόζονται το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1994.
Ωστόσο, τα υπάρχοντα κατά την ημερομηνία αυτή προϊ
όντα που δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 4
παράγραφοι 2α, 3 και 5 της οδηγίας 89/622/EOK μπορούν
να κυκλοφορούν ακόμα στην αγορά ως τις 31 Δεκεμβρίου
1994.

4. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«ΆρSρο 5
H Επιτροπή προσαρμόζει στην τεχνική πρόοδο, σύμφωνα
με τη διαδικασία των άρθρων 6 και 7, τις μεθόδους
μέτρησης και εξακρίβωσης που προβλέπονται στο άρθρο
2 παράγραφοι 2 και 3 .»
5. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :
«ΆρSρο 8 α

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά
καπνών που λαμβάνονται από το στόμα όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 παράγραφος 4.»
6. Το παράρτημα αντικαθίσταται από τα παραρτήματα που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
ΆρSρο 2

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθε
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την
1η Ιουλίου 1992. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή
σχετικά και της ανακοινώνουν τις ουσιώδειες διατάξεις
εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται
από την παρούσα οδηγία.

ΆρSρο 3

1 . H Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χους εθνικούς πίνακες προειδοποι
ήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2α στοι
χείο α) της οδηγίας 89/622/EOK για τον καπνό για στρί
ψιμο.

2. Τα κράτη μέλη τα οποία, μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1993,
τροποποιούν τους πίνακες των προειδοποιήσεών τους που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1 , κοινοποιούν
την τροποποίηση αυτή 18 μήνες πριν την εφαρμογή της
στην Επιτροπή, η οποία τη δημοσιεύει στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
ΆρSρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 1992.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
Arlindo DE CARVALHO
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« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Πίνακας προειδοποιήσεων σχετικά με την νγεία που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2 και 2α στοιχείο α)
A. Προειδοποιήσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στους εθνικούς πίνακες
1 . Το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο.

2. Το κάπνισμα προκαλεί καρδιαγγειακές παθήσεις.
B. Προειδοποιήσεις μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν τα κράτη μέλη

1 . Το κάπνισμα προκαλεί θανατηφόρες παθήσεις.
2. Το κάπνισμα σκοτώνει.
3. Το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει.
4. Έγγυες γυναίκες: το κάπνισμα βλάπτει την υγεία του παιδιού σας.
5. Προστατέψτε τα παιδιά: μην τα αναγκάζετε να αναπνέουν τον καπνό σας.
6. Το κάπνισμα βλάπτει τα πρόσωπα του περιβάλλοντός σας.

7.
8.
9.
10.

Κόβοντας το τσιγάρο περιορίζετε τους κινδύνους σοβαρών ασθενειών.
Το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο, χρόνια βροχίτιδα και άλλες πνευμονικές παθήσεις.
Περισσότερα από .... άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο στην (όνομα της χώρας) από καρκίνο του πνεύμονα.
Κάθε χρόνο .... (αριθμός πολιτών μιας χώρας) πεθαίνουν σε τροχαία ατυχήματα
φορές περισσότεροι
πεθαίνουν από το κάπνισμα.

1 1 . Κάθε χρόνο το κάπνισμα προκαλεί περισσότερα θύματα από τα τροχαία ατυχήματα.
12. Οι καπνιστές πεθαίνουν πρόωρα.

13. Για να έχετε καλή υγεία, μην καπνίζετε.
14. Κάνετε οικονομία · κόψτε το τσιγάρο.

15. Το κάπνισμα προκαλεί εξάρτηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας προειδοποιήσεων σχετικά με την νγεία, o οποίος αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 2α στοιχείο 6)
1 . Το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο.

2. Το κάπνισμα προκαλεί θανατηφόρες παθήσεις.
3. Το κάπνισμα βλάπτει τα πρόσωπα του περιβάλλοντός σας.
4. Το κάπνισμα προκαλεί καρδιαγγειακές παθήσεις.»

