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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2137/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Ιουλίου 1992
για την κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων προβατοειδών και την κοινοτική τυπο
ποιημένη ποιότητα των νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη σφαγίων προβατοειδών και
για την παράταση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 338/91
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της
26ης Σεπτεμβρίου 1989 για την κοινή οργάνωση αγορών
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), και ιδίως
το άρθρο 4 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι είναι αναγκαία πρότυπα κατάταξης των σφαγίων
προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια της αγοράς στον
τομέα αυτό·
ότι η κατάταξη πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τη
διάπλαση και την κατάσταση παχύνσεως· ότι o συνδυα
σμός των εν λόγω δύο κριτηρίων παρέχει τη δυνατότητα
κατάταξης σε κατηγορίες των σφαγίων προβατοειδών · ότι
θα πρέπει να είναι δυνατόν να αναγνωρίζονται τα σφάγια
που έχουν καταταγεί σε κατηγορίες·

περιόδους εμπορίας 1991 και 1992 εν αναμονή του καθορι
σμού των κοινοτικών προτύπων κατάταξης των σφαγίων ·

ότι δεν είναι σκόπιμο επί του παρόντος να καθοριστούν οι
εν λόγω κανόνες· ότι είναι προτιμότερο να αποκτηθεί
πρώτα μία κάποια εμπειρία, για μια επαρκή χρονικά
περίοδο, όσον αφορά την εφαρμογή της κλίμακας ταξινό
μησης όπως αυτή προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ·
ότι θα πρέπει κατά συνέπεια, να παραταθεί για μια περίοδο
εμπορίας η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 338/91
εκτός από το μέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89, η εφαρμογή του οποίου θα
πρέπει να παραταθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 1994 ·
ότι φαίνεται σκόπιμο να καθοριστεί ως στόχος η υποχρεω
τική εφαρμογή της κλίμακας ταξινόμησης μετά από μία
επαρκώς αντιπροσωπευτική μεταβατική περίοδο σε όλα τα
σφαγεία που είναι εγκεκριμένα για το ενδοκοινοτικό
εμπόριο · ότι, ωστόσο, για λόγους ορθής διοικητικής διαχεί
ρισης, αυτή η υποχρεωτική εφαρμογή δεν θα είναι δυνατόν
να αφορά τα μικρά σφαγεία που ευρίσκονται σε περιοχές
όπου η επίπτωση της ποσότητας σφαγέντων ζώων στα
σφαγεία αυτά επί της τιμής αγοράς είναι αμελητέα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, εντούτοις είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την
ταξινόμηση των σφάγιων αμνών βάρους μικρότερου των 13
χιλιογράμμων άλλα κριτήρια και ειδικότερα το βάρος το
χρώμα του κρέατος και το στρώμα του λίπους· ότι θα
πρέπει τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόζουν τα εν
λόγω κριτήρια να ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και
τα λοιπά κράτη μέλη ·
ότι για να διασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού σε ολόκληρη την Κοινότητα, θα πρέπει να
προβλεφθούν επιτόπιοι έλεγχοι διεξαγόμενοι από μία
ομάδα κοινοτικού ελέγχου·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 338/91 του Συμβουλίου της
5ης Φεβρουαρίου 1991 για τον καθορισμό της κοινοτικής
τυποποιημένης ποιότητας των νωπών ή διατηρημένων με
απλή ψύξη σφαγίων προβατοειδών (2), εφαρμόζεται για τις
(') ΕΕ αριθ. L 289 της 7. 10. 1989, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1741 /91 (ΕΕ
αριθ. L 163 της 13. 6. 1991 , σ. 41 ).
(2) ΕΕ αριθ. L 41 της 14. 2. 1991 , σ. 1 .

Άρθρο 1

O παρών κανονισμός ρυθμίζει τις διατάξεις που αφορούν
την κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης των σφαγίων προβατο
ειδών.

Άρθρο 2

Για την ταξινόμηση των σφαγίων, γίνεται αναφορά στις

ακόλουθες παρουσιάσεις :
α) σφάγιο : το ολόκληρο σώμα του σφαγμένου ζώου όπως
τούτο εμφανίζεται μετά την αφαίμαξη, την απεντέρωση
και την εκδορά, το οποίο παρουσιάζεται χωρίς το
κεφάλι (που κόβεται στο ύψος της ατλαντοϊνιακής
αρθρώσεως), τα πόδια (που κόβονται στο ύψος της
καρπο-μετακαρπίου ή ταρσο-μεταταρσίου αρθρώσεως),
την ουρά (που κόβεται μεταξύ του έκτου και του έβδο
μου ουραίου σπονδύλου), το μαστό, τα γεννητικά
όργανα, το συκώτι και τα εντόσθια. Το σφάγιο περιέχει
τα νεφρά και νεφρικό λίπος·
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β) μισό σφάγιο : το τμήμα το οποίο προκύπτει από τον
τεμαχισμό του σφαγίου σύμφωνα προς τη συμμετρική
τομή που διέρχεται δια μέσου κάθε αυχενικού, νωτιαίου
και οσφυϊκού σπονδύλου και του ιερού οστού και δια
μέσου του στέρνου και της ισχυο-ηβικής συμφύσεως.
Εντούτοις, επιτρέπεται στα κράτη μέλη, να διέχονται διαφο
ρετικές παρουσιάσεις όταν δεν χρησιμοποιείται η εν λόγω
παρουσίαση αναφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, οι προσαρ
μογές που είναι αναγκαίες για τη μετάβαση από τις παρου
σιάσεις αυτές στην παρουσίαση αναφοράς καθορίζονται με
τη διαδικασία του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3013/89.

ΆρSρο 3
1 . Τα σφάγια προβατοειδών κατατάσσονται στις ακόλου
θες κατηγορίες :
— σφάγια προβατοειδών ηλικίας κάτω των δώδεκα μηνών,
— σφάγια άλλων προβατοειδών.
2. H ταξινόμηση των σφαγίων προβατοειδών πραγματο
ποιείται με διαδοχική εκτίμηση :
α) της διάπλασης ·
β) της κατάστασης πάχυνσης,
όπως ορίζονται στα παραρτήματα 1 και II, αντίστοιχα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν προαιρετικά την
κατηγορία διαπλάσεως που ορίζεται στο παράρτημα I με το
γράμμα «S» προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη
μιας ανώτερης κατηγορίας διάπλασης «ευρύπυλος τύπος».
Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να κάνουν χρήση της δυνατό
τητας αυτής, ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή και τα
λοιπά κράτη μέλη.
Ωστόσο, για τους αμνούς με βάρος σφάγιου μικρότερο των
13 χιλιογράμμων στα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των
ακολούθων κριτηρίων ταξινόμησης:
α) βάρος του σφαγίου ·
β) χρώμα του κρέατος
γ) κατάσταση παχύνσεως,

όπως ορίζεται στο παράρτημα III . Τα κράτη μέλη που προτί
θενται να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας ενημερώ
νουν σχετικά την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη πριν
από τις 5 Απριλίου 1993.
3. Επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προβαίνουν σε υποδι
αίρεση των κατηγοριών που προβλέπονται στα παραρτή
ματα I και II, με ανώτατο όριο τρεις υποδιαιρέσεις.
Άρθρο 4
1 . Τα σφάγια ή τα μισά σφάγια ταξινομούνται όσο το
δυνατόν ταχύτερα μετά τη σφαγή, η δε ταξινόμηση αυτή
διενεργείται στο ίδιο το σφαγείο.

2. Τα ταξινομούμενα σφάγια και μισά σφάγια φέρουν
αναγνωριστικά σημεία.

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου
θεσπίζονται, το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1992, με
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89.
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ΆρSρο 5

Διεξάγονται επιτόπιοι έλεγχοι, σε συνεργασία με τις αρμό
διες εθνικές αρχές, από μία ομάδα κοινοτικού ελέγχου που
απαρτίζεται από πραγματογνώμονες της Επιτροπής και
πραγματογνώμονες που ορίζονται από τα κράτη μέλη. H
ομάδα αυτή υποβάλλει, στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη
μέλη, έκθεση σχετικά με τους διεξαχθέντες ελέγχους.
Τα τυχόν αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται
ότι η ταξινόμηση πραγματοποιείται με ομοιόμορφο τρόπο

λαμβάνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
30 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89.

Οι έλεγχοι διεξάγονται για λογαριασμό της Κοινότητας η
οποία αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα.
Οι λεπομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θεσπί
ζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89.
ΆρSρο 6

Οι συμπληρωματικές διατάξεις για τον καθορισμό των
κατηγοριών διάπλασης, κατάστασης παχύνσεως, βάρους του
σφαγίου και χρώματος του κρέατος θεσπίζονται με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
1992.

ΆρSρο 7
1 . Από τις 5 Απριλίου 1993 και μέχρι να θεσπιστεί νέος
ορισμός της τυποποιημένης ποιότητας, τα κράτη μέλη κοινο
ποιούν κάθε εβδομάδα στην Επιτροπή τις τιμές της αγοράς
που διαπιστώνονται για τις διάφορες κατηγορίες της κλίμα
κας ταξινόμησης.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, και
ιδίως η συχνότητα και η έκταση των τιμών που διαπιστώ
νονται, καθορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 30 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3013/89.

3. Τα στοιχεία που κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κράτη
μέλη πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εκτόνηση της
έκθεσης και της πρότασης που προβλέπονται στο άρθρο 8
παράγραφος 2.
ΆρSρο 8

1 . Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 338/91 , το
δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«Εφαρμόζεται για τη διάρκεια των περιόδων εμπορίας
1991 , 1992 και 1993. Ωστόσο, εξακολουθεί να εφαρμόζε
ται μέχρι τις 30 Ιουνίου 1994 για την θέση σε εφαρμογή
του μέτρου που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89.»

2. Το αργότερο στις 31 Μαρτίου 1994, η Επιτροπή
υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση, συνοδευόμενη από
πρόταση για τον ορισμό της τυποποιημένης ποιότητας, επί

της οποίας το Συμβούλιο πρέπει να αποφανθεί με ειδική
πλειοψηφία και η οποία πρέπει να αρχίσει να ισχύει την 1η
Ιουλίου 1994 και να εφαρμοσθεί για ολόκληρη την περίοδο

εμπορίας 1994 για τον υπολογισμό της πριμοδότησης ανά
προβατίνα.
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Αρθρο 9

Στις 31 Δεκεμβρίου 1995 το αργότερο, η Επιτροπή υποβάλ

λει στο Συμβούλιο έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού.

1997 με την επιφύλαξη της δυνατότητας εξαίρεσης των
μικρών σφαγίων που ευρίσκονται σε περιοχές όπου η
επίπτωση της ποσότητας των σφαγέντων ζώων σε αυτά τα
σφαγεία επί της τιμής της αγοράς είναι αμελητέα.
ΆρSρο 10

Με την επιφύλαξη των συμπερασμάτων της έκθεσης αυτής,
το Συμβούλιο θέτει ως στόχο την υποχρεωτική εφαρμογή
της κοινοτικής κλίμακας σε όλα τα σφαγεία που είναι εγκε
κριμένα για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ει δυνατόν για την
περίοδο εμπορίας 1996 και οπωσδήποτε την 1η Ιανουαρίου

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την περίοδο εμπορίας 1993.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 1992.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
John COPE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΙΑΠΛΑΣΗ

Ανάπτυξη των πλαγίων όψεων του σφαγίου, και ιδίως των σημαντικότερων μερών αυτού (οπίσθιο τεταρτημόριο,
πλάτη, ωμοπλάτη)

Κατηγορία διάπλασης
S

ανώτερη
E

εξαιρετική
U

πολύ καλύ

R

καλή
O

αρκετά καλή
P

μέτρια

Περιγραφή

Όλες οι πλάγιες όψεις πολύ κυρτές · εξαιρετική μυϊκή ανάπτυξη με διπλό μυϊκό
όγκο «ευρύπυγα»
Όλες οι πλάγιες όψεις κυρτές έως πολύ εξαιρετική κυρτές - εξαιρετική μυϊκή
ανάπτυξη
Πλάγιες όψεις κυρτές στο σύνολό τους·
πολύ καλύ μυϊκή ανάπτυξη
Πλάγιες όψεις ευθύγραμμες στο σύνολό τους ·
καλή μυϊκή ανάπτυξη
Πλάγιες όψεις ευθύγραμμες έως κοίλες ·
μέση μυϊκή ανάπτυξη

Όλες οι πλάγιες όψεις κοίλες έως πολύ κοίλες ·
περιορισμένη μυϊκή ανάπτυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΧΥΝΣΕΩΣ

Ποσότητα του λίπους στο εξωτερικό του σφαγίου και στην εσωτερική όψη της θωρακικής κοιλότητας

Κατηγορία καταστάσεως
παχύνσεως
1

Περιγραφή

Στρώμα λίπους ανύπαρκτο έως πολύ λεπτό

πολύ μικρή
2

Ελαφρό στρώμα λίπους μύες σχεδόν παντού εμφανείς

μικρή
3

μέση

Μύες, εξαιρέσει του οπίσθιου τεταρτημορίου και της ωμοπλάτης, σχεδόν παντού
καλυμμένοι από λίπος · μικρά αποθέματα λίπους στο εσωτερικό της θωρακικής
κοιλότητος

4

μεγάλη

Μύες καλυμμένοι από λίπος, αλλά ακόμη μερικώς ορατοί στο ύψος του
οπίσθιου τεταρτημορίου και της ωμοπλάτης · μερικά εμφανή αποθέματα λίπους
στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητος

5

πολύ μεγάλη

Το σφάγιο καλύπτεται από παχύ στρώμα λίπους ■ σημαντικά αποθέματα λίπους
στο εσωτερικό της θωρακικής κοιλότητος
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Αριθ. L 214/5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ταξινόμηση των σφαγίων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο
Κατηγορία

Βάρος
Ποιότητα
Χρώμα του κρέατος

A

B

Γ

< 7 kg

7,1 - 10 kg

10,1 - 13 kg

Πρώτη
Ανοιχτό
ρόδινο

Κατάσταση πάχυνσης (*)
( ) 'Οπως ορίζεται στο παράρτημα H.

( 1 ) (2)

Δεύτερη
Διαφορετικό
χρώμα ή κατά
σταση πάχυν
σης

Πρώτη
Ανοιχτό
ρόδινο
(D (2)

Δεύτερη
Διαφορετικό
χρώμα ή κατά
σταση πάχυν
σης

Πρώτη
Ανοιχτό
ρόδινο
(2) (3)

Δεύτερη
Διαφορετικό
χρώμα ή κατά
σταση πάχυνσης
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2138/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Ιουλίου 1992

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1411/71 που θεσπίζει συμπληρωματικούς
κανόνες για την κοινή οργάνωση στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων όσον αφορά το γάλα που προορίζεται για την ανθρώπινη κατανάλωση
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 42 και 43,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιμώντας :

ότι βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1411 /71 (3), τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα,
σε ό,τι αφορά το πλήρες γάλα που παρασκευάζεται και
τίθεται σε εμπορία στο έδαφος τους, να επιλέγουν έναν από
τους δύο τύπους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοι-,
χείο 6) δεύτερη περίπτωση του εν λόγω άρθρου ■ ότι,
σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του ιδίου άρθρου, οι
εμπορικές συναλλαγές πλήρους γάλακτος μεταξύ δύο
κρατών μελών τα οποία έχουν επιλέξει διαφορετικό τύπο
υπόκεινται σε ορισμένους περιοριστικούς κανόνες ·
ότι, λαμβανομένης υπόψη της πορείας της κατανάλωσης και
των ενδοκοινοτικών συναλλαγών των διαφόρων κατηγο
ριών γάλακτος προς πόσιν, αφενός, και της κατάργησης των
εμποδίων υγειονομικής φύσεως για την ελεύθερη διακίνηση
αυτών των προϊόντων, αφετέρου, κρίνεται σκόπιμο να
εξαλειφθεί κάθε περιορισμός στις ενδοκοινοτικές συναλ
λαγές που είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής του υπόψη
κανονισμού · ότι, θα πρέπει να επιτευχθεί αυτός o στόχος
με τήρηση των συνήθων πρακτικών παρασκευής και διανο
μής πλήρους γάλακτος στα διάφορα κράτη μέλη · ότι θα
πρέπει, ως εκ τούτου, να επιτραπεί η παρασκευή και η εμπο
ρία των εν λόγω δύο τύπων πλήρους γάλακτος στο έδαφος
κάθε κράτους υπό εμπορικές ονομασίες αρκετά ακριβείς
ώστε να πληροφορούν τον καταναλωτή για την πραγματική
φύση αυτών των προϊόντων · ότι, προκειμένου να αποφεύ
γονται στρεβλώσεις στην αγορά, είναι συνεπώς απαραίτητο
να προσαρμοσθεί αναλόγως η απαίτηση σχετικά με τις
ελάχιστες τιμές περιεκτικότητας του μη τυποποιημένου
πλήρους γάλακτος σε λιπαρές ουσίες ·

ότι, το άρθρο 6 παράγραφος 3 προβλέπει τη δυνατότητα
παρεκκλίσεων από το κατώτατο όριο περιεκτικότητας σε
λιπαρές ουσίες 3,50% που ορίζεται για το τυποποιημένο
πλήρες γάλα · ότι, σύμφωνα με αυτή τη διάταξη, το πλήρες
γάλα που καλύπτεται από αυτή την παρέκκλιση πρέπει να
διατίθεται στο εμπόριο μόνο στην περιοχή όπου παρα
σκευάστηκε ■ ότι, θα πρέπει να τροποποιηθεί η εν λόγω
παράγραφος ώστε να εξαλειφθούν τα δημιουργούμενα από
αυτήν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευ

μάτων, και να ληφθούν υπόψη οι δυσχέρειες που ενδέχεται
να ανακύψουν από την επιβολή του 3,50 % ως κατώτατου
ορίου περιεκτικότητας του μη τυποποιημένου γάλακτος σε
λιπαρές ουσίες · ότι είναι σκόπιμο να ελέγχεται τακτικά τα
βάσιμο των ζητούμενων παρεκκλίσεων και οι συνέπειες της
εφαρμογής τους ·
ότι βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 2 του ανωτέρω κανονι
σμού, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν μια επιπλέον
κατηγορία πλήρους γάλακτος την περιεκτικότητα του
οποίου σε λιπαρές ουσίες θα καθορίζουν τα ίδια σε ποσο
στό 3,80% τουλάχιστον· ότι, λαμβανομένων υπόψη των
προτεινόμενων τροποποιήσεων του καθεστώτος που ισχύει
για το πλήρες γάλα και προκειμένου να καταστεί προφανής
o ξεχωριστός χαρακτήρας της εν λόγω επιπλέον κατηγορίας,
κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί αυτό το ελάχιστο ποσοστό
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες ■

ότι βάσει του άρθρου 25 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68 (4), ένα κράτος μέλος μπορεί να εξουσιο
δοτείται να παρέχει σε μια οργάνωση παραγωγών το
αποκλειστικό δικαίωμα να αγοράζει από τους παραγωγούς
που είναι εγκατεστημένοι στην εν λόγω περιφέρεια το γάλα
που αυτοί παράγουν και διαθέτουν προς πώληση στη
φυσική του κατάσταση · ότι θα πρέπει για διευκρινιστικούς
λόγους, το επεξεργασμένο πλήρες γάλα να εξομοιώνεται με

το μη επεξεργασμένο σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της
ανωτέρω διάταξης
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 141 1 /71 τροποποιείται ως εξής:
1 . Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής :
α) στην παράγραφο 1 στοιχείο β) δεύτερη περίπτωση το
ποσοστό «3,00%» αντικαθίσταται από το ποσοστό
«3,50 %» ·

β) στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :
«Όσον αφορά το πλήρες γάλα η ονομασία πρέπει να
συνοδεύεται από λεπτομερέστερη περιγραφή ώστε να
πληροφορείται o αγοραστής κατά πόσον έχει υποστεί
τυποποίηση ή όχι, σε όλες τις περιπτώσεις όπου η
παράλειψη αυτής της πληροφορίας θα μπορούσε να
δημιουργήσει σύγχυση στο νου του αγοραστή.» ·
γ) οι παράγραφοι 5 έως 8 διαγράφονται.

2. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής :

α) στην παράγραφο 2, το ποσοστό «3,80%» αντικαθί
σταται από το ποσοστό «4,00 %» ■

(') ΕΕ αριθ. C 320 της 11 . 12. 1991 , σ. 9.
(2) ΕΕ αριθ. C 150 της 15. 6. 1992.

(3) ΕΕ αριθ. L 148 της 3. 7. 1971 , σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 222/88 (ΕΕ αριθ.
L 28 της 1 . 2. 1988, σ. 1 ).

C) ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 816/92 (ΕΕ
αριθ. L 86 της 1 . 4. 1992, σ. 83).
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6) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :
«3. Για τις περιοχές όπου η φυσική περιεκτικότητα
του γάλακτος σε λιπαρές ουσίες δεν φθάνει το 3,50 %,
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, κατά παρέκ
κλιση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο 6)
δεύτερη περίπτωση, να πωλείται ως "πλήρες γάλα" το
γάλα που παράγεται σε αυτές τις περιοχές. Ωστόσο,
αυτό το γάλα πρέπει να μην έχει υποστεί αποκορύ
φωση και να περιέχει τουλάχιστον 3,20% λιπαρές
ουσίες. Αυτές οι παρεκκλίσεις μπορούν να χορηγού

Αριθ. L 214/7

πιθανές επιπτώσεις στο εμπόριο πλήρους γάλακτος
μεταξύ κρατών μελών.» ·
γ) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :
«6. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 25
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68,
το τυποποιημένο πλήρες γάλα θεωρείται μη επεξεργα
σμένο γάλα.»
ΑρSρο 2

νται για χρονικό διάστημα, μέχρι ένα έτος κάθε
φορά, κατόπιν αιτήσεως των κρατών μελών, με τη
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 30 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη

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

την κατάσταση της αγοράς γάλακτος στην εν λόγω
περιοχή, τα συμφέροντα των καταναλωτών, και τις

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 1992.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
John COPE
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2139/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Ιουλίου 1992
σχετικά με την ανάληψη επείγουσας δράσης για την προμήθεια τροφίμων που προορίζονται
για τους πληθυσμούς που είναι θύματα των συγκρούσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβία
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

την πρόταση της Επιτροπής

Έχοντας υπόψη :

Εκτιμώντας :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ότι η αγορά ορισμένων γεωργικών προϊόντων μπορεί να
παρουσιάζει καταστάσεις παραγωγής που επιτρέπουν τη
διάθεση των εν λόγω προϊόντων υπό ιδιαίτερες συνθήκες ·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 7 παρά
γραφος 5 και το άρθρο 8,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 6 και το άρθρο 7
παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα του βοείου κρέατος (3), και ιδίως το άρθρο 6 παρά
γραφος 5 και το άρθρο 7 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών (4), και ιδίως το άρθρο 35,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 του Συμβουλίου της 24ης
Φεβρουαρίου 1986 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον
τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (5), και ιδίως
το άρθρο 8 παράγραφοι 3 και 6,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του ρυζιού (6), και ιδίως το άρθρο 5,
τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της 22ας
Σεπτεμβρίου 1966 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των λιπαρών ουσιών (7), και ιδίως το άρθρο 12 παρά
γραφοι 2α και 3,

ότι, κατ' εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου
στις 26 και 27 Ιουνίου 1992, για τη χορήγηση συμπληρωμα
τικής βοήθειας στους πληθυσμούς που είναι θύματα των
συγκρούσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβία, θα πρέπει να
προβλεφθεί η διάθεση γεωργικών προϊόντων, ώστε να
βελτιωθούν οι συνθήκες ανεφοδιασμού των πληθυσμών
αυτών · ότι, για ορισμένα από τα προϊόντα αυτά, τα αναγ
καία μέτρα είναι δυνατό να θεσπιστούν από την Επιτροπή,
κατ' εφαρμογή των ισχυουσών ρυθμίσεων·
ότι η Επιτροπή είναι αρμόδια για τον καθορισμό των λεπτο
μερειών εφαρμογής της δράσης που προβλέπεται στον
παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Αναλαμβάνεται, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στον παρόντα κανονισμό, επείγουσα δράση για τη δωρεάν
προμήθεια στους πληθυσμούς που είναι θύματα των
συγκρούσεων στην πρώην Γιουγκοσλαβία ορισμένων τροφί
μων που θα καθοριστούν και τα οποία είναι διαθέσιμα
κατόπιν μέτρων παρέμβασης.

Οι δαπάνες της παρούσας δράσης περιορίζονται σε 35
εκατομμύρια Ecu τα οποία εγγράφονται στο γενικό προϋπο
λογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 2

C ) ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 674/92 (ΕΕ αριθ.
L 73 της 19. 3 . 1992, σ. 7).
(2) ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 13 . Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 816/92 ( ΕΕ
αριθ. L 86 της 1 . 4. 1992, σ. 83).
(J) ΕΕ αριθ. L 148 της 28 . 6. 1968, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1628/91 ( ΕΕ
αριθ. L 150 της 15. 6. 1991 , σ. 16).
(4) ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1 196/92 ( ΕΕ
αριθ. L 122 της 7. 5 . 1992, σ. 3).
(5) ΕΕ αριθ. L 49 της 27 . 2. 1986, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1943/91 (ΕΕ
αριθ. L 175 της 4. 7 . 1991 , σ. 1 ).
(6) ΕΕ αριθ. L 166 της 25 . 6. 1976, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 674/92 (ΕΕ αριθ.
L 73 της 19. 3 . 1992, σ. 7).
(7) ΕΕ αριθ. L 172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66. Κανονισμός όπως τρο

ποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2046/92
( ΕΕ αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 1 ).

1 . Τα προϊόντα είναι δυνατό να παρασχεθούν στην
αρχική τους κατάσταση ή μετά από μεταποίηση.
2. H δράση μπορεί να αφορά επίσης τρόφιμα που έχουν
ληφθεί στο πλαίσιο εμπορικής ανταλλαγής προϊόντων που
προέρχονται από αποθέματα παρέμβασης με τρόφιμα που
ανήκουν στην ίδια ομάδα προϊόντων.
3 . Οι δαπάνες παροχής αυτών των προϊόντων συμπερι
λαμβανομένης της δαπάνης μεταφοράς και, κατά περί
πτωση, μεταποίησης, προσδιορίζονται με διαγωνισμό ή,
λόγω του επείγοντος με απευθείας ανάθεση.

4. Οι δαπάνες καταβάλλονται στους επιχειρηματίες για
τις παραδόσεις για τις οποίες προσκομίζονται αποδείξεις
ότι τα προϊόντα έχουν φθάσει στο προβλεπόμενο στάδιο
παράδοσης.
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5. Οι δαπανες διανομής αναλαμβάνονται σύμφωνα με τις
συνήθεις διαδικασίες παροχής επείγουσας βοήθειας.
6. Τα προϊόντα που αποστέλλονται κατ' εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού δεν απολαμβάνουν των καθορισθει
σών επιστροφών κατά την εξαγωγή, ούτε υποβάλλονται στα
καθεστώτα νομισματικών εξισωτικών ποσών.
Άρθρο 3

1.

με την περίπτωση, στα αντίστοιχα άρθρα των κανονισμών
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68, (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, (ΕΟΚ) αριθ.
1035/72, (ΕΟΚ) αριθ. 426/86, (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 και αριθ.
136/66/EOK.

Άρθρο 4

O έλεγχος των διαδικασιών παράδοσης ανατίθεται στην
Επιτροπή.

H εκτέλεση της δράσης ανατίθεται στην Επιτροπή.

2. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
καθορίζονται βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο
άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 ή, ανάλογα

Αριθ. L 214/9

Άρθρο 5

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, 23 Ιουλίου 1992.
Γ\α το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
John COPE
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Αριθ. L 214/ 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2140/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 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. 1738/92 (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 :
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. 1820/92 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

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 28 Ιουλίου 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. 1820/92 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,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 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.
ΑρSρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιουλίου 1992.

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

Βρυξέλλες 29 Ιουλίου 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
180
164
201
185

της
της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
1 . 7. 1992, σ. 1 .
24. 6. 1985, σ. 1 .
31 . 7. 1990, σ. 9.
4. 7. 1992, α 1 .
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ΑριS. L 214/ 11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Εχιτροχής της 29ης Ιουλίου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλενρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)
Κωδικός ΣΟ

0709 90 60
0712 90 19

Εισφορά (')

149,13 (2)(3)
149,13 (2) 0

1001 1010

1 59,58 (') i5) H

1001 10 90

159,58 ΟΟC 0

1001 90 91

139,45

1001 90 99

139,45 (")
152,26 (6)

1002 00 00
1003 00 10

124,32

1003 00 90

124,32 (")

1004 00 10

107,99
107,99

1004 00 90
1005 10 90

1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00

1008 30 00

149,13 (2)(3)
149,13 (2)(3)
1 52,1 5 Π
51,55 (")
101,90 (4)

49,80 j5)

1008 90 10

0

1008 90 90

49,80

1101 0000
110210 00
110311 10
11031190

208,83 H (")
226,53 f)
260,35 H 0°)
225,54 (8)

C) Γ ια τον σκληρό σίτο 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 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.
(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.
(*) 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.
(') 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.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2141/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 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. 1738/92 (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 28 Ιουλίου 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. 1821 /92 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.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιουλίου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 29 Ιουλίου 1992.
Γ\α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
O
(3)
(4)
0

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

της
της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
1 . 7. 1992, σ. 1 .
24. 6. 1985, σ. 1 .
31 . 7. 1990, σ. 9.
4. 7. 1992, σ. 4.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 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

7

8

9

10

0709 9060

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 1010

0

0

0

0

1001 1090

0

0

0

0

10019091

0

0

0

0

1001 9099

0

0

0

0

1002 0000

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 0090

0

0

0

0

10040010

0

0

0

0

10040090

0

0

0

0

1005 1090

0

0

0

0

1005 9000

0

0

0

0

1007 0090

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

Κωδικός ΣΟ

B. Βυνη
(Em/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

7

8

9

10

11

1107 1011

0

0

0

0

0

1107 1019

0

0

0

0

0

1107 10 91

0

0

0

0

0

1107 1099 .

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2142/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 1992
σχετικά με τον καθορισμό των μέγιστων επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου για το
17ο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια του διαρκούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε
με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3149/91
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της 22ας
Σεπτεμβρίου 1966 . περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των λιπαρών ουσιών ( ! ), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2046/92 (2),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1650/86 του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1986 σχετικά με τις επιστροφές και τις εισφορές
που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου (3), και
ιδίως το άρθρο 7,

καθώς και της προβλεπόμενης εξέλιξης της αγοράς ελαιόλα
δου στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά και με βάση τις
προσφορές που έχουν παραληφθεί, καθορίζονται τα μέγιστα
ποσά των επιστροφών κατά την εξαγωγή · ότι o διαγωνι
σμός κατακυρώνεται στους συμμετέχοντες των οποίων η
προσφορά ανέρχεται στο επίπεδο του μεγίστου ορίου της
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κατώτερο επίπεδο ·

ότι η εφαρμογή των διατάξεων που προαναφέρθηκαν οδηγεί
στον καθορισμό των μεγίστων ορίων των επιστροφών κατά
την εξαγωγή στα ποσά που αναφέρονται στο παράρτημα ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Λιπαρών Ουσιών,

Εκτιμώντας :
ότι, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3149/91 της
Επιτροπής (4) προκηρύχθηκε διαρκής διαγωνισμός για τον
καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου ·
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβου
λίου (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2015/92 (6), απαγορεύθηκαν οι συναλλαγές μεταξύ της
Κοινότητας και των Δημοκρατιών της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου · ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε
ορισμένες καταστάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται
κατά τρόπο περιοριστικό στα άρθρα 2 και 3 και συνεπώς
πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Τα μέγιστα όρια των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιό
λαδου για το 17ο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια
του διαρκούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3 149/91 καθορίζονται στο παράρτημα με
βάση τις υποβληθείσες προσφορές για τις 23 Ιουλίου 1992.
Άρθρο 2

επιστροφών ·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3149/91 και λαμβανομένης ιδίως υπόψη της κατάστασης

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει, την 1η Αυγούστου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
O
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
L 215 της 30. 7. 1992, σ. 1 .
L 145 της 30. 5. 1986, σ. 8.
L 299 της 30. 10. 1991 , σ. 24.
L 151 της 3. 6. 1992, σ. 4.
L 205 της 22. 7. 1992, σ. 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1992 σχετικά με τον καθορισμό των μέγιστων επιστρο
φών την εξαγωγή ελαιόλαδου για το 17ο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια του διαρκούς διαγωνι
σμού που προκηρύχθηκε με τον όγδοο (ΕΟΚ) αριθ. 3149/91
(σε Ecu/100 kg)
Κωδικός προϊόντων

Ποσό επιστροφών (')

15091090 100

42,50

1509 1090 900

67,00

15099000 100

52,50

1509 90 00 900

85,50

15100090 100

13,00

15100090 900

45,00

(') Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τις Δημοκρατίες της Σερβίας και
του Μαυροβουνίου μπορούν να χορηγηθούν στα πλαίσια της ανθρωπι
στικής ενισχύσεως που χορηγείται από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις
που τηρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) και
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβουλίου.
ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώ
σεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/
87 της Επιτροπής.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2143/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 1992

περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της 22ας
Σεπτεμβρίου 1966 περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2046/92 (2),

επιστροφή με διαγωνισμό· ότι o διαγωνισμός αφορά το
ποσό της επιστροφής και μπορεί να περιοριστεί σε
ορισμένες χώρες προορισμού, ορισμένες ποσότητες, ποιότη
τες και παρουσιάσεις·

ότι, κατά το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1650/86, όταν η κατάσταση της διεθνούς
αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών το καθι
στούν απαραίτητο, οι επιστροφές για το ελαιόλαδο καθορί
ζονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τον προορισμό ·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1650/86 του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1986 σχετικά με τις επιστροφές και τις εισφορές
κατά την εξαγωγή του ελαιόλαδου (3), και ιδίως το άρθρο 3
παράγραφος 1 πρώτη πρόταση,

ότι οι επιστροφές καθορίζονται, κατά το άρθρο 3 παράγρα
φος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1650/86, τουλάχιστον
μία φορά το μήνα · ότι, σε περίπτωση ανάγκης τροποποι
ούνται ενδιαμέσως·

Εκτιμώντας :

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα του ελαιόλαδου, και
ιδίως στην τιμή του προϊόντος αυτού στην Κοινότητα και
στην αγορά τρίτων χωρών, οδηγεί στον καθορισμό της
επιστροφής στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα ·

ότι, κατά το άρθρο 20 του κανονισμού αριθ. 136/66/EOK,
όταν η τιμή εντός της Κοινότητας είναι υψηλότερη των
διεθνών τιμών, η διαφορά μεταξύ των τιμών αυτών δύναται
να καλύπτεται με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ελαιό
λαδου προς τις τρίτες χώρες ·
ότι οι τρόποι σχετικά με τον καθορισμό και τη χορήγηση
της επιστροφής κατά την εξαγωγή του ελαιόλαδου θεσπί
σθηκαν από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1650/86 και
(ΕΟΚ) αριθ. 616/72 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2962/77 (5) ·

ότι, κατά το άρθρο 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1650/86, η επιστροφή πρέπει να είναι η ίδια για όλη
την Κοινότητα·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1650/86, η επιστροφή για το ελαιόλαδο πρέπει να καθορι
στεί λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές
εξελίξεως στην αγορά της Κοινότητας, τις τιμές του ελαιό
λαδου και τις διαθεσιμότητες καθώς και τις τιμές του ελαι
όλαδου στη διεθνή αγορά· ότι, ωστόσο, στην περίπτωση
κατά την οποία η κατάσταση στη διεθνή αγορά δεν επιτρέ
πει να καθοριστούν οι ευνοϊκότερες τιμές του ελαιόλαδου,
μπορεί να ληφθεί υπόψη η τιμή των κυριότερων ανταγωνι
στικών φυτικών ελαίων στην αγορά αυτή, και η διαφορά
που διαπιστώνεται στις τιμές κατά τη διάρκεια μιας αντι
προσωπευτικής περιόδου μεταξύ της τιμής αυτής και εκείνης
του ελαιόλαδου · ότι το ποσό της επιστροφής δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερο από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της
τιμής του ελαιόλαδου στην Κοινότητα και εκείνης στη
διεθνή αγορά, προσαρμοσμένης κατά περίπτωση, για να
ληφθούν υπόψη οι δαπάνες εξαγωγής των προϊόντων στην
τελευταία αγορά·

ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία
του καθεστώτος 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
λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85
του Συμβουλίου (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (7),
— 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 με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβου
λίου (8), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2015/92 (*), απαγορεύθηκαν οι συναλλαγές μεταξύ της
Κοινότητας και των Δημοκρατιών της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου · ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε
ορισμένες καταστάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται
κατά τρόπο περιοριστικό στα άρθρα 2 και 3 και συνεπώς
πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των
επιστροφών ·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1650/86, μπορεί να αποφασισθεί να καθορισθεί η

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως

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

(6)
(7)
(*)
(»)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
L 215 της 30. 7. 1992, α 1 .
L 145 της 30. 5. 1986, σ. 8.
L 78 της 31 . 3. 1972, σ. 1 .
L 348 της 30. 12. 1977, α 53.

Λιπαρών Ουσιών,
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

164
201
151
205

της
της
της
της

24. 6. 1985, σ. 1 .
31 . 7. 1990, σ. 9.
3. 6. 1992, σ. 4.
22. 7. 1992, σ. 2.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

σμού αριθ. 136/66/EOK καθορίζονται στα ποσα , που
ορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονι

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου
1992.

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

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1992 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή
ελαιόλαδου

(Ecu/100 kg)
Κωδικός προϊόντος

Ποσό επιστροφής (') (2)

1509 10 90 100

40,50

1509 10 90900

64,00

150990 00100

50,50

1509 90 00 900

82,50

151000 90 100

11,50

151000 90 900

42,00

(') Για τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 34 του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτρο
πής καθώς και για τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.
(2) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τις Δημοκρατίες της Σερβίας και του Μαυροβουνίου μπορούν να χορηγηθούν στα
πλαίσια της ανθρωπιστικής ενισχύσεως που χορηγείται από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που τηρούν τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1 432/92 του Συμβουλίου.

ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποι
ημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2144/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 1992
περί τροποποιήσεως 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 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2028/92 της Επιτρο
πής (3) ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2028/92 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των
επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήμερα,
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού ·

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 (4), όπως τροπο
ποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2015/92 (5), το
Συμβούλιο απαγόρευσε τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινό
τητας και των Δημοκρατιών της Σερβίας και του Μαυρο
βουνίου · ότι πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη κατά τον καθο
ρισμό των επιστροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατά
σταση και όχι μετουσιωμένων, των προϊόντων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 και καθορίζονται στο παράρ
τημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2028/92 τροποποιούνται
σύμφωνα με τα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιουλίου 1992.

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

Βρυξέλλες 29 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 177 της I. 7. 1981 , σ. 4.
0 ΕΕ αριθ. L 6 της 11 . 1 . 1992, σ. 19.
C) ΕΕ αριθ. L 207 της 23. 7. 1992, σ. 23.

(4) ΕΕ αριθ. L 151 της 3. 6. 1992, σ. 4.
Q ΕΕ αριθ. L 205 της 22. 7. 1992, σ. 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1992 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την

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

I

Επιστροφή

Κωδικός προϊόντος

ανά 100 kg

36,14 (')
34,380
0
36,14 O
34,38 0
(2)

1701 11 90 100

1701 11 90910
1701 11 90950
1701 12 90 100
1701 12 90 910
1701 1290 950

0,3929

1701 91 00000

39,29
40,06
38,56

1701 99 10 100
1701 99 10910

1701 99 10950
1701 99 90 100

ανά 1 % περιεκτικότητας σε
σακχαρόζη και ανά 100 kg
καθαρού βάρους του
εν λόγω προϊόντος

\

0,3929

C) Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδο
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.
(2) Καθορισμός που αναστέλλεται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτρο
πής, όπως τροποποιήδηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3251 /85.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίον 1992

για νέα οροθέτηση των ζωνών προορισμού για τις επιστροφές ή τις εισφορές κατά την
εξαγωγή και ορισμένα πιστοποιητικά εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού
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 της αγοράς
στον τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1738/92 (2), και ιδίως το
άρθρο 16 παράγραφος 6,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα του ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 674/92 (4), και ιδίως το άρθρο
17 παράγραφος 6,
Εκτιμώντας:

επίσης ομαδοποίηση των χωρών στα πλαίσια των ζωνων I,
II, III και VIII ·

ότι για λόγους σαφήνειας πρέπει να καταργηθεί o προανα
φερθείς κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1124/77 και να περιλη
φθούν στον παρόντα κανονισμό οι ισχύουσες διατάξεις που
περιέχει ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Οι ζώνες προορισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τον

ότι στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1124/77 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3049/89 (6), καθορίσθηκαν οι ζώνες προορισμού που
θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των επιστροφών ή
των εισφορών κατά την εξαγωγή στον τομέα των σιτηρών
και του ρυζιού·

ότι λόγω των πολιτικών αλλαγών στις ανατολικές χώρες,
ιδίως όσον αφορά τα ανεξάρτητα κράτη που προήλθαν από
την πρώην Σοβιετική Ένωση και τη Γιουγκοσλαβία, πρέπει
να ενημερωθούν οι ζώνες προορισμού που προβλέπονται
στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού · ότι πρέπει συνε
πώς να αντικατασταθούν οι ονομασίες «Σοβιετική Ένωση»
και «Γιουγκοσλαβία» από τις ονομασίες καθεμίας από τις
χώρες που προήλθαν από τη Σοβιετική Ένωση και τη Γιουγ
κοσλαβία · ότι πρέπει με την ευκαιρία αυτή να προβλεφθεί

καθορισμό των διαφοροποιημένων επιστροφών ή εισφορών
κατά την εξαγωγή καθορίζονται στο παράρτημα για τα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β) και
γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 και για τα προϊ
όντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α) και β) του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76.
O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1124/77 καταργείται.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
O
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
180 της 1 . 7 . 1992, σ. 1 .
166 της 25 . 6. 1976, σ. 1 .
73 της 19. 3 . 1992, σ. 7.
134 της 28. 5. 1977, σ. 53.
292 της 11 . 10. 1989, σ. 10.
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Ζώνη I

Καζακστάν
Κιργιζία
Ουζμπεκιστάν
Τατζικιστάν
Τουρκμενιστάν

α) Μαρόκο
Αλγερία
Τυνησία
6) Μάλτα

Αίγυπτος
Ισραήλ
Λίβανος
Συρία
Κύπρος
Τουρκία
Πρώην Ισπανική Σαχάρα

Ζώνη IV

α) Μεξικό
Χώρες και εδάφη της Κεντρικής Αμερικής (εκτός ΑΚΕ)
6) Μεγάλες Αντίλλες και Μικρές Αντίλλες και Βερμούδες (εκτός των
ΑΚΕ, Πόρτο Ρίκο και ΥΧΕ)

γ) Χώρες και εδάφη της Νοτίου Αμερικής (ακτή Ατλαντικού εκτός

γ) Λιβύη

των ΥΧΕ)

δ) Χώρες και εδάφη της Νοτίου Αμερικής (ακτή Ειρηνικού)

Ζώνη II
α) Πολωνία
Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία
Ουγγαρία

Ζώνη V

Νοτιοαφρικανική Δημοκρατία

6) Εσθονία
Λετονία

Ζώνη VI

Λιθουανία

Χώρες και εδάφη της Αραβικής Χερσονήσου
Ιορδανία
Ιράκ
Ιράν

γ) Νορβηγία
Σουηδία
Φινλανδία

Νήσοι Φερόες
Ισλανδία

Ζώνη VII

δ) Ρωσία (Βόρεια)
Λευκορωσία

α) Αφγανιστάν
Πακιστάν

Ζώνη III

i
'

α) Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Κροατία
Σλοβενία

Έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας με εξαίρεση τη Σλοβενία, την
Κροατία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη
β) Αλβανία

Ρουμανία
Βουλγαρία
γ) Ρωσία (Νότια)
Αρμενία
Γεωργία
Αζερμπαϊτζάν

Ινδία (συμπεριλαμβανομένου του Σικκίμ)
Νεπάλ

Σρι Λάνκα
Μπαγκλαντές
Μιανμάρ
Μπουτάν

Νήσοι του Ινδικού Ωκεανού (εκτός των ΑΚΕ και ΥΧΕ)
β) Ταϊλάνδη
Καμπόζη
Λάος
Ινδονησία
Μαλαισία

Φιλιππίνες

γ) Λοιπές χώρες και εδάφη της Ασίας και της Ωκεανίας (εκτός των

Μολδαβία

ΥΧΕ)
Αυστραλία

Ουκρανία

Νέα Ζηλανδία
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Ζώνη VIII
α) (Κράτη ΑΚΕ)
Αγκόλα
Αντίνγκουα και Μπαρμπούντα
Μπαχάμες
Μπαρμπάντος
Μπελίζ
Μπενίν

Μποτσουάνα

Μπουρκίνα Φάσο
Μπουρούντι
Καμερούν
Πράσινο Ακροτήριο
Κεντρική Αφρική
Κομόρες (με εξαίρεση τη νήσο Μαγιότ)
Κογκό
Ακτή Ελεφαντοστού
Τζιμπουτί
Άγιος Δομίνικος
Αιθιοπία

Φίτζι
Γκαμπόν
Γκάμπια
Γκάνα

Γρενάδα
Γουινέα
Γουινέα-Μπισάου

Ισημερινή Γουινέα
Γουιάνα

Αϊτή
Τζαμάικα
Κένυα

Κιριμπάτι
Λεσότο

Λιβερία
Μαδαγασκάρη
Μαλάουι
Μαλί

Μαυρίκιος
Μαυριτανία
Μοζαμβίκη
Ναμίμπια
Νιγηρας
Νιγηρία
Ουγκάντα
Παπουασία-Νέα Γουινέα

Δομινικανή Δημοκρατία
Ρουάντα

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
Αγία Λουκία
Νήσοι Σολομώντος
Δυτική Σαμόα
Σάο Τομέ και Πρινσίπε
Σενεγάλη
Σεϋχέλες
Σιέρα Λεόνε
Σομαλία
Σουδάν

Σουρινάμ
Σουαζιλάνδη
Τανζανία
Τσαντ

Τόγκο
Τόγκα
Τρινιντάντ και Τομπάγκο
Τουβαλού
Βανουάτου

Ζαΐρ
Ζάμπια
Ζιμπάμπουε
6) (ΥΧΕ)

Γαλλική Πολυνησία
Νέα Καληδονία και εξαρτήσεις
Ουάλις και Φουτούνα
Εδάφη της Αυστραλίας και της Ανταρκτικής
Άγιος Πέτρος και Μικελόν
Μαγιότ
Ολλανδικές Αντίλες
Αρούμπα
Γροιλανδία
Αγκουίλα
Νήσοι Καϋμάν
Νήσοι Φόλκλαντ
Νότιο Σάντουιτς και εξαρτήσεις (νήσοι)
Νήσοι Τερκς και Κάικος
Βρετανικές Παρθένοι νήσοι
Μονσεράτ
Πίτκερν

Αγία Ελένη και εξαρτήσεις
Εδάφη της Βρετανικής Ανταρκτικής
Εδάφη του Ιδικού Ωκεανού
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2146/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 1992

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2742/90 περί λεπτομερειών εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90 του Συμβουλίου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

κατά το πρώτο εξάμηνο του 1992 απαιτεί την προσαύξηση
του εν λόγω ποσού ·

Έχοντας υπόψη :

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90 του Συμβουλίου της
24ης Ιουλίου 1990 για τον καθορισμό των συμπληρωματι
κών γενικών κανόνων της κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
όσον αφορά τα τυριά ('), και ιδίως το άρθρο 1 δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2742/90 της Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 837/91 (3), καθορίζει το ποσό που
οφείλεται για τις ποσότητες των καζεϊνών και των καζεϊνι
κών αλάτων που χρησιμοποιούνται χωρίς άδεια, λαμβανο
μένων υπόψη των τιμών των καζεϊνών και καζεϊνικών
αλάτων που διαπιστώνονται στην αγορά κατά το τέταρτο
τρίμηνο του 1990· ότι η αυξητική τάση των τιμών αυτών

ΑρSρο 1

Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2742/90 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
« 1 . Το ποσό που οφείλεται κατ' εφαρμογή του άρθρου
3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2204/90
είναι ίσο με 240 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καζεϊνών
ή/και καζεϊνικών αλάτων, λαμβανομένων υπόψη των
τιμών των καζεϊνών και των καζεϊνικών αλάτων που
διαπιστώνονται στις αγορές κατά το πρώτο εξάμηνο
1992.»

ΑρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7. 1990, σ. 7.
(2) ΕΕ αριθ. L 264 της 27. 9. 1990, σ. 20.
(3) ΕΕ αριθ. L 85 της 5. 4. 1991 , σ. 15.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αρι#. 2147/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 1992

για την κατάργηση των νομισματικών εξισωτικών ποσών που έχουν προκαθοριστεί για τις
συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1992
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

είναι απαραίτητες να καταργηθούν τα προκαθορισμένα

Έχοντας υπόψη :

νομισματικά εξισωτικά ποσά, για τις εισαγωγές και τις
εξαγωγές που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Ιανουαρίου

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

1993 ·

Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 για τα νομισματικά εξισωτικά ποσά στο
γεωργικό τομέα ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (2), και ιδίως το άρθρο 12,

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη των αρμόδιων επιτροπών
διαχείρισης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3155/875 της
Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1985 με τον οποίο θεσπίζε
ται o εκ των προτέρων καθορισμός των νομισματικών
εξισωτικών ποσών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3247/89 (4), προβλέπει την εφαρ
μογή του προκαθορισθέντος ποσού στις συναλλαγές που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιη
τικού · ότι η Επιτροπή πρότεινε στο Συμβούλιο κανονισμό
σχετικά με τη λογιστική μονάδα και τους συντελεστές μετα
τροπής που πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής που προβλέπει την κατάργηση του
καθεστώτος των νομισματικών εξισωτικών ποσών από την
1η Ιανουαρίου 1993 · ότι πρέπει, επομένως για να αποφευ
χθεί o κίνδυνος να πραγματοποιηθούν δαπάνες που δεν

Άρθρο 1

Καταργείται η εφαρμογή των εκ των προτέρων καθορι
σθέντων νομισματικών εξισωτικών ποσών με αφετηρία την
ημερομηνία κατά την οποία άρχισε να ισχύει o παρών
κανονισμός όσον αφορά τις εισαγωγές ή εξαγωγές που θα
πραγματοποιηθούν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1992.
Άρθρο 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 29 Ιουλίου 1992.

Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
C)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριS.

L
L
L
L

164
201
310
314

της
της
της
της

24.
31 .
21 .
28.

6. 1985, σ. 6.
7. 1990, σ. 9.
11 . 1985, σ. 22.
10. 1989, σ. 51 .
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Αριθ. L 214/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2148/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 1992

γιο την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3810/91 όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος
των πιστοποιητικών ΣΜΣ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

των άλλων κρατών μελών, είναι σκόπιμο να παραταθεί επει
γόντως κατά δύο εβδομάδες η διάρκεια ισχύος των πιστο
ποιητικών που εκδόθηκαν στις 3 Ιουλίου 1992 ·

Κοινότητας,

ότι για να αποφευχθεί κάθε νομικό κενό πρέπει να προβλε
φθεί η έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 20

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,

Ιουλίου 1992 ·

και ιδίως 251 ,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 569/86 του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1986 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων
εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλ
λαγές (ΣΜΣ) ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3296/88 (2), και ιδίως το άρθρο 7
παράγραφος 1 ,

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Βοείου Κρέατος
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρΒρο 1

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3810/91 της Επιτροπής της
18ης Δεκεμβρίου 1991 για τον καθορισμό των λεπτομερειών
εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλ
λαγές στον τομέα του βοείου κρέατος της Κοινότητας με
τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985 προς την Ισπανία
και την Πορτογαλία και για κατάργηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) αριθ. 4026/89 και (ΕΟΚ) αριθ. 3815/90 (3) προβλέπει
στο άρθρο 7 ότι το πιστοποιητικό ΣΜΣ ισχύει 18 ημέρες
από την ημερομηνία πραγματικής παράδοσης του ·
ότι, λόγω των εκτάκτων περιστάσεων που έχουν διαταράξει
τις συναλλαγές μεταξύ της Πορτογαλίας της Ισπανίας και

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 πρώτο εδάφιο του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3810/91 , η διάρκεια ισχύος των πιστο
ποιητικών ΣΜΣ που εκδόθηκαν στις 3 Ιουλίου 1992 παρα
τείνεται κατά δύο εβδομάδες
ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τις 20 Ιουλίου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 29 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριS. L 55 της 1. 3 . 1986, σ. 106.
(2) ΕΕ αριθ. L 293 της 27. 10. 1988, σ. 7.
(3) ΕΕ αριθ. L 357 της 28. 12. 1991, σ. 53.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2149/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιουλίου 1992
για το άνοιγμα διαγωνισμών για τον καθορισμό της ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματο
ποίηση σφαγίων και μισών σφαγίων αρνιού
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της
25ης Σεπτεμβρίου 1989 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1741 /91 (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3,

σίας διαγωνισμού για τη χορήγηση ενισχύσεως στην ιδιω
τική αποθεματοποίηση ·
ότι το προαναφερθέν άρθρο προβλέπει την εφαρμογή των
μέτρων αυτών με βάση την κατάσταση κάθε ζώνης διαπι
στώσεως τιμών και, συνεπώς θεωρείται σκόπιμο να ανοί
ξουν οι διαγωνισμοί ξεχωριστά για κάθε ζώνη όπου
πληρούνται αυτοί οι όροι,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3446/90 της Επιτροπής της
27ης Νοεμβρίου 1990 περί των λεπτομερειών εφαρμογής της
χορηγήσεως ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση
των προϊόντων που υπάγονται στον τομέα του προβείου και
αιγείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1258/91 (4), προβλέπει, ιδίως, τις λεπτομέ
ρειες όσον αφορά τους διαγωνισμούς ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3447/90 της Επιτροπής της
28ης Νοεμβρίου 1990 περί ειδικών όρων χορήγησης ενισχύ
σεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του
προβείου και αιγείου κρέατος (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1258/91 ,
προβλέπει, ειδικότερα, τον κατάλογο των προϊόντων και τις
ελάχιστες ποσότητες για τις οποίες μπορεί να υποβληθεί
προσφορά ·

ότι η εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 καταλήγει στο άνοιγμα διαδικα

Ανοίγονται ξεχωριστοί διαγωνισμοί στη Μεγάλη Βρετανία,
στη Δανία, στην Ιρλανδία, στη Βόρεια Ιρλανδία και στη
Γερμανία για τη χορήγηση ενισχύσεως στην ιδιωτική
αποθεματοποίηση σφαγίων και μισών σφαγίων αρνιού.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3447/90, μπορούν να γίνουν προσφορές στους οργανι
σμούς παρεμβάσεως των ενδιαφερομένων κρατών.
Άρθρο 2

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 14
Αυγούστου 1992, ώρα 14.00, στον αρμόδιο οργανισμό
παρεμβάσεως.
Άρθρο 3

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, 29 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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26. 6. 1991 , α 41 .
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30. 11 . 1990, σ. 46.
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Αριθ. L 214/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2150/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 1992
περί τροποποιήσεως του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τα
σιτηρά
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
16 παράγραφος 4 εδάφιο δεύτερο περίοδος τέταρτη,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2746/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί θεσπίσεως, στον τομέα των
σιτηρών, των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση
επιστροφών κατά την εξαγωγή και με τα κριτήρια καθορι
σμού του ύψους τους (3),
Εκτιμώντας :
ότι το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στην
επιστροφή για τα σιτηρά καθορίσθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1642/92 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2135/92 (5) ·

ότι, συναρτήσει των τιμών cif και των τιμών cif αγοράς υπό
προθεσμία της ημέρας αυτής και αφού ληφθεί υπόψη η
προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς, είναι αναγκαίο να τροπο
ποιηθεί το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στην
επιστροφή για τα σιτηρά, που ισχύει επί του παρόντος,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στις επιστροφές
που καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές των
σιτηρών, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 και καθορίζεται στο
παράρτημα του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1642/92 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιουλίου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 29 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1992 περί τροποποιήσεως του διορθωτικού στοιχείου που
εφαρμόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(Ecu/τόνο)
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C) Προορισμοί :

01 όλες οι τρίτες χώρες.

ΝΒ : Οι ζώνες είναι εκείνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1124/77 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3049/89.
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Αριθ. L 214/29

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2151/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 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. 1887/92 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2043/92 (4) *
ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1887/92 στα
στοιχεία 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 28 Ιουλίου 1992,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 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 1,02 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 Συμβουλίου
(7)·
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιουλίου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 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.

(ή ΕΕ αριθ. L 189 της 9. 7. 1992, σ. 34.
(<) ΕΕ αριS. L 207 της 23. 7. 1992, σ. 46.

(5) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.
C) ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1991 , α 1 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2152/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 1992

περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για τη 13η 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 του Συμβου
λίου (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2015/92 (6), απαγορεύθηκαν οι συναλλαγές μεταξύ της
Κοινότητας και των Δημοκρατιών της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου · ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε
ορισμένες καταστάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται
κατά τρόπο περιοριστικό στα άρθρα 2 και 3 και συνεπώς
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), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1684/92(4), διοργανώ
νονται 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 τη δωδέκατη τμηματική δημοπρασία οι διατάξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 1 ·

ΑρSρο 1

1 . Για τη 13η τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης,
που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τροποποιημένου
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 920/92, το ανώτατο ποσό της
επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε 42,631 Ecu
ανά 100 χιλιόγραμμα.

2. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τις Δημοκρατίες
της Σερβίας και του Μαυροβουνίου μπορούν να χορηγηθούν
στα πλαίσια της ανθρωπιστικής ενισχύσεως που χορηγείται
από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που τηρούν τους όρους
που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 3
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβουλίου.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιουλίου 1992.

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

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 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.
98 της 11 . 4. 1992, σ. 11 .
176 της 30. 6. 1992, σ. 31 .

(5) ΕΕ αριθ. L 151 της 3. 6. 1992, σ. 4.
(6) ΕΕ αριθ. L 205 της 22. 7. 1992, σ. 2.
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Αριθ. L 214/31

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2153/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 1992
για καθιέρωση διορθωτικού ποσού που πρέπει να εισπράττεται κατά την εισαγωγή, στην
Κοινότητα των Δέκα, επιτραπέζιων σταφυλιών από την Ισπανία
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. 3709/89 του Συμβουλίου της 4ης
Δεκεμβρίου 1989 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων
εφαρμογής της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας όσον αφορά τον εξισωτικό μηχανισμό κατά
την εισαγωγή οπωροκηπευτικών από την Ισπανία ('), και
ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας:
ότι, με το άρθρο 152 της συνθήκης προσχώρησης, θεσπίζε
ται από 1ης Ιανουαρίου 1990 εξισωτικός μηχανισμός κατά
την εισαγωγή στην Κοινότητα, με τη σύνθεσή της στις 31
Δεκεμβρίου 1985, εφεξής ονομαζομένη « Κοινότητα των
Δέκα» οπωροκηπευτικών από την Ισπανία για τα οποία
καθορίζεται τιμή αναφοράς ως προς τις τρίτες χώρες·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3709/89 καθόρισε τους γενι
κούς κανόνες εφαρμογής αυτού του εξισωτικού μηχανι

διορθωτικό ποσό γι' αυτά τα προϊόντα προελεύσεως Ισπα
νίας το οποίο θα είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ της κοινο
τικής και της ισπανικής τιμής προσφοράς ·

ότι, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το σύστημα,
πρέπει για τον υπολογισμό της ισπανικής τιμής προσφοράς
να ληφθούν υπόψη :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25%,
τιμή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική τιμή, και
προσαρμόζεται σύμφωνα με το διορθωτικό συντελεστή
που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του
Συμβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (5),
— 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 ·

σμού·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1827/92 της Επιτροπής (2)
καθόρισε, για την περίοδο 1992, την κοινοτική τιμή
προσφοράς των επιτραπέζιων σταφυλιών, η οποία εφαρμό
ζεται έναντι της Ισπανίας ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3815/89 της Επιτροπής (3)
καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εξισωτικού μηχα

είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως

νισμού κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών από την
Ισπανία ·

ότι, για τα επιτραπέζια σταφύλια, η τιμή προσφοράς του
ισπανικού προϊόντος, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3709/89 του Συμβου
λίου, παρέμεινε επί δύο συνεχείς ημέρες αγοράς σε επίπεδο
χαμηλότερο τουλάχιστον κατά 0,6 Ecu από εκείνο της
κοινοτικής προσφοράς · ότι, συνεπώς, πρέπει να θεσπιστεί

Οπωροκηπευτικών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα των Δέκα, επιτραπέ
ζιων σταφυλιών (κωδικοί ΣΟ 0806 10 15 και 0806 10 19) από
την Ισπανία, εισπράττεται διορθωτικό ποσό 3,38 Ecu ανά
100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Ιουλίου 1992.

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

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 363 της 13. 12. 1989, σ. 3.
(2) ΕΕ αριθ. L 185 της 4. 7. 1992, σ. 17.
(3) ΕΕ αριθ. L 371 της 20. 12. 1989, σ. 28.

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

Αριθ. L 214/32
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2154/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιουλίου 1992
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1835/92 περί καθιερώσεως εξισωτικής
εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Αργεντινής
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. 1754/92 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

ται η εισφορά που καθιερώθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου
25 του ανωτέρου κανονισμού· ότι, με βάση τους όρους
αυτούς, τροποποιείται η εξισωτική εισφορά κατά την εισα
γωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Αργεντινής·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Οπωροκηπευτικών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1S35/92 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2040/92 (4), καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την
εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Αργεντινής·

ότι το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1035/72 καθόρισε τους όρους υπό τους οποίους τροποποιεί

Το ποσό των «6,59 Ecu» που αναφέρεται στο άρθρο 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1835/92 αντικαθίσταται από το
ποσό των « 11,08 Ecu».

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιουλίου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριQ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

118
180
185
207

της
της
της
της

20. 5. 1972, σ. 1 .
1 . 7. 1992, σ. 23.
4. 7. 1992, σ. 31 .
23. 7. 1992, σ. 43.
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Αριθ. L 214/33

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2155/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιουλίου 1992

περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή αγγουριών καταγωγής
Πολωνίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
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. 1754/92 (2), και ιδίως το
άρθρο 27 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,
Εκτιμώντας:

νως πληρούνται οι όροι για την κατάργηση της εξισωτικής
εισφοράς αγγουριών καταγωγής Πολωνίας που προβλέπον
ται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1035/72 ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Οπωροκηπευτικών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2012/92 της Επιτροπής (3),
καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την εισαγωγή αγγου
ριών καταγωγής Πολωνίας·
ότι, για τα εν λόγω αγγουριών καταγωγής Πολωνίας δεν
υπήρχαν τιμές για έξι συνεχείς εργάσιμες ημέρες · ότι επομέ

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2012/92 καταργείται.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Ιουλίου 1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 180 της 1 . 7. 1992, σ. 23.
(3) ΕΕ αριθ. L 203 της 21 . 7. 1992, σ. 18.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2156/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιουλίου 1992
περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή ορισμένων ποικιλιών
δαμασκήνων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
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. 1754/92 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1035/72 προβλέπει ότι, αν η τιμή εισόδου ενός εισαγομένου
προϊόντος, προελεύσεως τρίτης χώρας, παραμένει επί δύο
συνεχείς ημέρες αγοράς σε επίπεδο το οποίο είναι κατώτερο
κατά τουλάχιστον 0,6 Ecu του επιπέδου της τιμής αναγωγής,
καθιερώνεται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, εξισωτική
εισφορά για την εν λόγω προέλευση · ότι η εισφορά αυτή
πρέπει να είναι ίση με τη διαφορά της τιμής αναγωγής και
του αριθμητικού μέσου των δύο τελευταίων διαθεσίμων
τιμών εισόδου για την λόγω προέλευση ■
ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1463/92 της Επιτροπής της
4ης Ιουνίου 1992 περί καθορισμού των τιμών αναγωγής των
δαμασκήνων για την περίοδο εμπορίας 1992 (3) καθορίζει
για τα προϊόντα αυτά, της ποιοτικής κατηγορίας I της
ομάδας I, την τιμή αναγωγής σε 69,39 Ecu ανά 100 χιλιό
γραμμα καθαρού βάρους για την περίοδο από 11 Ιουνίου
έως 31 Ιουλίου 1992 ·

ότι εάν η τιμή εισόδου για μία συγκεκριμένη προέλευση
είναι ίση με την πλέον χαμηλή αντιπροσωπευτική τιμή ή με
το μέσο όρο των πλέον χαμηλών αντιπροσωπευτικών τιμών
που διαπιστώνονται για τουλάχιστον 30 % των ποσοτήτων
της εν λόγω προελεύσεως που τίθενται σε εμπορία στο
σύνολο των αντιπροσωπευτικών αγορών, για τις οποίες
υπάρχουν τιμές, η τιμή αυτή ή οι τιμές αυτές μειώνονται
κατά τους δασμούς και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 ■ ότι η έννοια της αντιπροσωπευτικής
τιμής ορίζεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 ·

ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2118/74 της Επιτροπής (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 381 1 /85 (5), οι τιμές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
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πρέπει να διαπιστώνονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές η,
υπό ορισμένες προϋποθέσεις σε άλλες αγορές ·

ότι για τα δαμάσκηνα πρώτης κατηγορίας καταγωγής
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής της ομάδας I, η κατ'
αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενη τιμή εισόδου παρέμεινε επί
δύο συνεχείς ημέρες αγοράς σε επίπεδο το οποίο είναι
τουλάχιστον κατά 0,6 Ecu κατώτερο του επιπέδου της τιμής
αναγωγής · ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να καθιερωθεί εξισω
τική εισφορά για τα δαμάσκηνα αυτά·

ότι, για να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία του καθε
στώτος, πρέπει o υπολογισμός της τιμής εισόδου να βασίζε
ται στα εξής :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος 2,25 % σε συντε
λεστή 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 (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (7),

— 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 τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Κατά την εισαγωγή δαμασκήνων (κωδικοί ΣΟ 0809 40 1 1
και 0809 40 19) ποικιλιών άλλων από τις ακόλουθες ποικι
λίες : Altesse simple (Quetsche commune, Hauszwetschge),
Reine-Claude d'Oullins (Oullins Gage), Sveskeblommer, Ruth
Gerstetter, Ontario, Wangenheimer (Quetsche précoce de
Wangenheim), Pershore (Yellow Egg), Mirabelle, Bosnische,
καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εισπράτ
τεται εξισωτική εισφορά της οποίας το ύψος καθορίζεται σε
4,99 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα -καθαρού βάρους.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Ιουλίου 1992.
(6) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(7) ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

30. 7. 92

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

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΑΩΝ, ΣΥΝΕΛ
ΘΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Ιουλίου 1992
σχετικά με την προσωρινή αναστολή των τελωνειακών δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές
προϊόντων ΕΚΑΧ καταγωγής Ισλανδίας
(92/394/EKAX)
ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

Σε συμφωνία με την Επιτροπή,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

Άρθρο 1

Από την 1η Αυγούστου 1992 έως τις 31 Ιανουαρίου 1993, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα αναστέλλουν εξ ολοκλήρου τους δασμούς που εφαρμόζονται στις εισαγωγές
προϊόντων που υπόκεινται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα καταγωγής Ισλανδίας, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συμφωνίας μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας που υπεγράφη στις
Βρυξέλλες στις 22 Ιουλίου 1972 (') και άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 1973.
Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης.
Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 1992.
O Προεδρος
John COPE

C ) ΕΕ αριθ. L 301 της 31 . 12. 1972, σ. 2.

30. 7. 92

