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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3124/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 26ης Οκτωβρίου 1992
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 περί κοινής οργανώσεως της
αγοράς στον τομέα του λυκίσκου
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1696/71 (3) ορίζει τα προϊόντα που υπάγονται στην οργά
νωση αγοράς στον τομέα του λυκίσκου ■ ότι το άρθρο 2 του
κανονισμού αυτού προσδιορίζει τους όρους με τους οποίους
είναι δυνατόν να πιστοποιούνται o λυκίσκος και τα προϊ
όντα λυκίσκου·

ότι μετά τη δημιουργία της κοινής οργάνωσης αγοράς στον
τομέα του λυκίσκου, το εμπόριο των προϊόντων λυκίσκου
αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα · ότι είναι ανα
γκαίο να καθοριστούν σαφέστερα οι όροι «σκόνη λυκίσκου
με υψηλή περιεκτικότητα σε λουπουλίνη» και «εκχυλί
σματα λυκίσκων» καθώς και τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων λυκίσκου που είναι δυνατόν να τεθούν σε ελεύ
θερη κυκλοφορία ·
ότι το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1696/71
προβλέπει τους όρους που πρέπει να πληρούν οι ομάδες
παραγωγών προκειμένου να αναγνωριστούν· ότι είναι
γνωστό ότι αρκετές αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών
στην Κοινότητα αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες για τη
διάθεση στην αγορά της παραγωγής των μελών τους·

ότι θα πρέπει να προβλεφθούν κίνητρα που θα ενθαρρύνουν
τις ομάδες παραγωγών να θέτουν από κοινού σε εμπορία
την παραγωγή των μελών τους προκειμένου να βελτιωθεί η
θέση των παραγωγών στην αγορά · ότι, για το σκοπό αυτό,
είναι δυνατόν να μειωθεί το ποσόν της ενίσχυσης στις
ομάδες παραγωγών των οποίων η πρακτική είναι να μη
θέτουν από κοινού σε εμπορία το σύνολο της παραγωγής
των μελών τους
(') ΕΕ αριθ. C 204 της 3 . 8. 1991 , σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. C 67 της 16. 3. 1992, σ. 234.
(3) ΕΕ αρι9. L 175 της 4. 8. 1971 , σ. I. Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 ( ΕΕ
αριθ. L 353 της 17. 12. 1990, σ. 23).

ΆρSρο 1

O κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1696/71 τροποποιείται ως εξής :
1 . Στο άρθρο 1 παράγραφος 3, το στοιχείο γ) αντικαθίστα
ται από το ακόλουθο κείμενο :

«γ) "σκόνη λυκίσκου με υψηλή περιεκτικότητα σε
λουπουλίνη": το προϊόν που λαμβάνεται από το
άλεσμα του λυκίσκου μετά τη μηχανική απομά
κρυνση ενός μέρους των φύλλων, των μίσχων, των
βρακτείων και των σπονδύλων ».

2. Στο άρθρο 1 παράγραφος 3, το στοιχείο δ) αντικαθίστα
ται από το ακόλουθο κείμενο :
«δ) "εκχύλισμα λυκίσκου": το συμπυκνωμένο προϊόν που
λαμβάνεται από την επενέργεια διαλυτικού στο λυκί
σκο ή τη σκόνη λυκίσκου · ».
3 . Στο άρθρο 2 παράγραφος 2, προστίθεται η ακόλουθη
πρόταση :

«Στην περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχεία β) έως έ), το πιστοποιη
τικό είναι δυνατόν να εκδίδεται μόνον εφόσον η περιε
κτικότητα των προϊόντων αυτών σε α-οξέα δεν είναι
κατώτερη από την αντίστοιχη περιεκτικότητα του λυκί
σκου από τον οποίο, προέρχονται.»

4. Στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β), το τελευταίο
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

« Κατά την περίοδο έως και 31 Δεκεμβρίου 1996, τα μέρη
αναγνωρισμένης ομάδας μπορούν, εάν τους το επιτρέπει
αυτή η ομάδα, να διαθέτουν οι ίδιοι στην αγορά το
σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους, σύμφωνα με τους
κανόνες που ορίζει και επιβλέπει η ομάδα. Πάντως οι εν
λόγω ομάδες παραγωγών εργάζονται για την επίτευξη
του στόχου ότι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1997 θα διαθέ
τουν στην αγορά ολόκληρη την παραγωγή των μελών
τους.»

5 . Στο άρθρο 12 παράγραφος 5, προστίθεται το ακόλουθο
στοιχείο :
«γ) Σε περίπτωση που η ενίσχυση χορηγείται σε αναγνω
ρισμένη ομάδα παραγωγών σύμφωνα με την παρά
γραφο 3 και η οργάνωση αυτή δεν διαθέτει στην
αγορά όλη την παραγωγή των μελών της, το ποσό
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της ενίσχυσης μειώνεται κατά 4% για τη συγκομιδή

του 1992, 8 % για τη συγκομιδή του 1993, 12 °/ο για τη
συγκομιδή του 1994, 15 % για τη συγκομιδή του 1995
και 15% για τη συγκομιδή του 1996. Από το 1991
και μετά, από την ενίσχυση που χορηγείται σε μια
τέτοια ομάδα, τουλάχιστον το 15 % πρέπει να χρησι
μοποιείται από την ομάδα για τα μέτρα που προβλέ
πονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β)
εδάφιο γγ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1351 /72 της
Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1972 για την αναγνώ
ριση των ομάδων παραγωγών λυκίσκου (*).
Ωστόσο, εάν η ομάδα παραγωγών διαθέτει στην
αγορά τη μισή τουλάχιστον παραγωγή των μελών
της από μια συγκεκριμένη συγκομιδή, τα προϊόντα
τα οποία πωλούνται μέχρι και την 1η Νοεμβρίου
1992 δεν λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να καθο
ρισθεί εάν η ομάδα επώλησε το σύνολο της παραγω
γής των μελών της.

H Επιτροπή παρακολουθεί τις δραστηριότητες αυτών
των ομάδων και, στα πλαίσια της έκθεσης της προς
το Συμβούλιο για τη συγκομιδή 1994, θα αναφερθεί
στην σημειωθείσα πρόοδο όσον αφορά την πλήρη
διάθεση στην αγορά.
(*) ΕΕ αριθ. L 148 της 30. 6. 1972, σ. 13. Κανονισμός
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3858/87 (ΕΕ αριθ. L 363 της 23. 12. 1987,
σ. 27).»

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.
Λουξεμβούργο, 26 Οκτωβρίου 1992.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
J. GUMMER

Αριθ. L 313/3

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 10. 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3125/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Οκτωβρίου 1992
σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων του
τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος, καταγωγής της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας,

της Σλοβενίας, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας καθώς και της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

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

ότι o παρών κανονισμός δεν θίγει προσέτι ην οδηγία
72/462/EOK του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1972 για
τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά
την εισαγωγή ζώων του βοείου, χοιρείου, προβείου και
αιγείου είδους νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το
κρέας προέλευσης τρίτων χωρών (4),

την πρόταση της Επιτροπής
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:

ότι η ομαλή και ισόρροπη διαχείριση της συμφωνίας υπό
μορφήν ανταλλαγής επιστολών που συνήφθη μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδια
κής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για το
εμπόριο στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('),
αποκαλούμενη εφεξής «συμφωνία του 1981 », η οποία
άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1981, προσαρμοσθείσα
από τη συμφωνία υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών του
1990 (2), που άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1989,
απεδείχθη αδύνατη λόγω των εξελίξεων, οι οποίες από το
1991 και μετά, σημειώθηκαν στο έδαφος της Δημοκρατίας
αυτής * ότι η σύσταση νέων Δημοκρατιών τις οποίες έχει εν
μέρει αναγνωρίσει η Κοινότητα δημιούργησε εξαιρετικές
συνθήκες οι οποίες δικαιολογούν τροποποίηση των όρων
υπό τους οποίους γινόταν η διαχείριση της συμφωνίας του
1981 ·

ότι, για να αποφευχθεί για ορισμένες νέες Δημοκρατίες η
διακοπή των παραδοσιακών ρευμάτων συναλλαγών οι
οποίες υφίσταντο κατά παράδοση βάσει της συμφωνίας
1981 , πρέπει, διατηρώντας την ουσία της εν λόγω συμφω
νίας να ανασταλεί το σύστημα διαχείρισής της και να
προβλεφθεί, προσωρινά, η αποκλειστική διαχείριση του
συμφωνηθέντος καθεστώτος από την Κοινότητα · ότι, για
το λόγο αυτό, πρέπει να μην υπόκειται πλέον η χορήγηση
ενός πιστοποιητικού εισαγωγής από την υποβολή γιουγκο
σλαβικού πιστοποιητικού εξαγωγής και να διασφαλισθεί η
δίκαια κατανομή των συμφωνηθεισών ποσοτήτων ανάμεσα
στις διάφορες Δημοκρατίες·
ότι, για να διασφαλισθεί αυτή η δίκαιη κατανομή των εισα
γωγών ανάμεσα στις εν λόγω Δημοκρατίες πρέπει να θεσπι
σθούν ορισμένοι κανόνες που θα επιτρέπουν τον έλεγχο της
καταγωγής των εισαγόμενων προϊόντων·

ότι o παρών κανονισμός δεν θίγει τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1432/92 του Συμβουλίου της 1ης Ιουνίου 1992 που
παρεμποδίζει τις συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητας και των Δημοκρατιών της Σερβίας και

(') ΕΕ αριθ. L 137 της 23. 5. 1981 , σ. 29.
Ο ΕΕ αριθ. L 95 της 12. 4. 1990, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 151 της 3. 6. 1992, σ. 4.

H διαχείριση του καθεστώτος εισαγωγής που προβλέπεται
στα σημεία 9 και 10 της συμφωνίας του 1981 μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπον
διακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για
το εμπόριο στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος
και στα σημεία 2 και 3 της συμφωνίας προσαρμογής του
1990 αναστέλλεται και αντικαθίσταται από το καθεστώς
που ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό.
ΆρSρο 2

1 . Για την τήρηση της συμφωνίας του 1981 και ιδίως των
ποσοτήτων που καθορίζονται σ' αυτήν, όλες οι εισαγωγές

των προϊόντων που αναφέρονται στην εν λόγω συμφωνία
ι

του Μαυροβουνίου (3) ·

ΆρSρο 1

υπόκεινται στην υποβολή πιστοποιητικού εισαγωγής το
οποίο προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1989
για την κοινή οργάνωση αγορών στον τομέα του προβείου
και αιγείου κρέατος (5). H έκδοση του πιστοποιητικού
αυτού υπόκειται στη σύσταση εγγύησης η οποία εξασφαλί
ζει την υποχρέωση εισαγωγής κατά τη διάρκεια ισχύος του
πιστοποιητικού. H εγγύηση αυτή καταπίπτει, εξ ολοκλήρου
ή εν μέρει, εάν η συναλλαγή δεν πραγματοποιηθεί εντός της
προθεσμίας αυτής ή εάν πραγματοποιηθεί μόνον εν μέρει.
2. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής πρέπει να συνο
δεύονται από ένα έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η
Δημοκρατία από την οποία κατάγονται τα συγκεκριμένα
προϊόντα.
3. Κατά την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής για
τα προϊόντα που αναφέρονται στη συμφωνία του 1981 ,
εφιστάται η προσοχή στη δίκαιη κατανομή των πιστοποιη
τικών αμάμεσα στις διάφορες Δημοκρατίες λαμβάνοντας
ειδικότερα υπόψη την κατανομή της παραγωγής μεταξύ των
Δημοκρατιών αυτών.
(4) ΕΕ αριθ. L 302 της 31 . 12. 1972, σ. 28. Οδηγία η οποία τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 89/227/EOK (ΕΕ αριθ. L 93 της
6. 4. 1989, α 25).
(5) ΕΕ αριθ. L 289 της 7. 10. 1989, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2069/92 (ΕΕ
αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 59).

4. Όσον εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση που
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92,
απορρίπτονται οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για
τα προϊόντα καταγωγής Σερβίας και Μαυροβουνίου.
Άρθρο 3

1 . Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
θεσπίζονται από την Επιτροπή, με τη διαδικασία του
άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΟΚ.) αριθ. 3013/89.
2.
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Οι λεπτομέρειες εφαρμογής αφορούν ιδίως:

α) την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής με βάση το
κριτήριο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3
και, σε περίπτωση ανάγκης, τον προσδιορισμό των
κανόνων καταγωγής των σχετικών προϊόντων ·
β) την αναστολή των εισαγωγών καταγωγής των διαφό
ρων Δημοκρατιών για το υπόλοιπο του έτους εάν, στη
διάρκεια του έτους αυτού :

που προκύπτουν από τη δίκαιη κατανομή που
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 ■
γ) την παρακολούθηση, με βάση τον μηνιαίο μέσο όρο
των τιμών, των τιμών στις οποίες εισάγονται, σε κάθε
κράτος μέλος, τα σφάγια αμνού και τα ζώντα ζώα
καταγωγής των Δημοκρατιών που αναφέρονται στον
παρόντα κανονισμό ■
δ) τις εγγυήσεις καταγωγής που πρέπει να παρέχουν οι
διάφορες Δημοκρατίες πριν από την εφαρμογή των
πιστοποιητικών εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο
2 παράγραφος 2 ·
ε) τον προσδιορισμό ενδεχομένων μέτρων που πρέπει να
λαμβάνονται στην περίπτωση κατά την οποία σε ένα
κράτος μέλος παρατηρείται μείωση της τιμής των
σφαγίων αμνού ή/και ζώντων ζώων που εισάγονται
από τις Δημοκρατίες και εφόσον η μείωση αυτή υποδη
λώνει την ύπαρξη κάποιου προβλήματος·
στ) τα μεταβατικά μέτρα που απαιτούνται για τη διευκό
λυνση της μετάβασης στο καθεστώς εισαγωγής που
προβλέπεται από τον πρόντα κανονισμό.

— είτε οι εισαγωγές καταγωγής των διαφόρων Δημο
κρατιών υπερβούν που αναφέρονται στη συμφωνία
του 1981 ,

— είτε οι μεμονωμένες εισαγωγές προελεύσεως μιας
από τις Δημοκρατίες αυτές υπερβούν τις ποσότητες

ΆρSρο 4

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.

Λουξεμβούργο, 26 Οκτωβρίου 1992.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. GUMMER

Αριθ. L 313/5

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 10. 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3126/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Οκτωβρίου 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 Οκτωβρίου 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 :

ΆρSρο 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.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου
1992.

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

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 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
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. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 10
1001 10 90

Εισφορά (')

135,19 O (3)
135,19 (2)(3)
1 65,38 (') Q H
1 65,38 ΟΟ H

1001 90 91

134,49

1001 90 99
1002 00 00

134,49 (")
1 53,90 0

1003 00 10

122,20

1003 00 90

122,20 (")

1004 00 10
1004 00 90

113,82
113,82

1005 10 90

135,19 (2)(3)

1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00

138,00 O
46,50 (")
108,00 (4)

1005 90 00
1008 30 00

135,19 j2) (3)
43,88 H

1008 90 10

Ο

Ι 008 90 90

43,88

1101 00 00
1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90

201,16 (')(")
228,34 f)
268,1 5 (■) (,0)
21 6,76 (8)

0 ) Για τον σκληρό σιτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χωρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αρι9. 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 συμφωνά με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(5) Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(6) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου και ( ΕΟΚ) αρι9. 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.
(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.
(') 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. 3127/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992

περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη δύνη
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,

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 Οκτωβρίου 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 :

Εκτιμώντας:
ότι όι 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, ο· υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής:

ΑρSρο 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

— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου
1992.

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

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

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
0)
(0
(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.

ΑριS. L 313/8

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 10. 92

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων πον
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλενρα και τη βύνη
A. Σιτηρά και άλευρα
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προδεσμία

3η προθεσμία

10

11

12

1

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

1001 1090

0

0

0

0

1001 9091

0

0

0

13,56

1001 9099

0

0

0

13,56

1002 0000

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 0090

0

0

0

0

1004 00 10

0

0,24

0,24

1004 0090

0

0,24

0,24

1005 1090

0

0

0

0

1005 9000

0

0

0

0

. 1007 0090

0

0

0

0

10081000

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

0,37

.

0,37

1008 2000

0

0

0

0

1008 3000

0

0

0

0

1008 9090

0

0

0

0

11010000

0

0

0

18,98

B. Βύνη
(Εω/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

10

11

12

1

2

1107 10 11

0

0

0

24,14

24,14

1107 10 19

0

0

0

18,03

18,03

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 1099

0

0

0

0

0

1107 2000

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3128/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992
για την αναστολή του προκαθορισμού επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα προϊόντα
σιτηρών και ρυζιού εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα II
της συνθήκης
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
16 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3035/80 του Συμβουλίου της
11ης Νοεμβρίου 1980 περί καθορισμού των γενικών κανό
νων που αφορούν τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του ύψους αυτών,
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα εξαγόμενα υπό μορφή
εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα II της συνθή

δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3035/80 και το
άρθρο 17 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 προβλέπουν την αναστολή του προκα
θορισμού της επιστροφής για βασικά προϊόντα εξαγόμενα
υπό μορφή ορισμένων εμπορευμάτων ■
ότι, λόγω της καταστάσεως που επικρατεί σε ορισμένες
αγορές, καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή των
επιστροφών· ότι προκειμένου v' αποφευχθεί η υποβολή
αιτήσεων για τον προκαθορισμό επιστροφών για κερδοσκο
πικούς λόγους, o προαναφερθείς προκαθορισμός θα πρέπει
να ανασταλεί μέχρι την έναρξη της ισχύος της εν λόγω
προσαρμογής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

κης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό

(ΕΟΚ) αριθ. 338 1/9014), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3
δεύτερο εδάφιο,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς του
ρυζιού (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 674/92 (6), και ιδίως το άρθρο 17 παράγρα
φος 7 δεύτερο εδάφιο,

O προκαθορισμός επιστροφών κατά την εξαγωγή σιτηρών
και ρυζιού τά οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων
υπαγομένων στο παράρτημα B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75 ή στο παράρτημα B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1418/76, αντιστοίχως, αναστέλλεται μέχρι και τις 31 Οκτω
βρίου 1992 συμπεριλαμβανομένης.
Άρθρο 2

Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 16 παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75, το άρθρο 5 παράγραφος 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Martin BANGEMÀNN

Αντιπρόεδρος

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριS.
αριS.
αριθ.
αριθ.
αριS.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
180 της 1 . 7. 1992, σ. 1 .
323 της 29. 11 . 1980, σ. 27.
327 της 27. 11 . 1990, σ. 4.
166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
73 της 19. 3. 1992, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3129/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992
περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθώς και των
εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

εισφοράς κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου με διαγωνισμό ( ι3)
προβλέπει ότι το ελάχιστο ύψος εισφοράς καθορίζεται για
τα επιμέρους προϊόντα μετά από εξέταση της καταστάσεως
της διεθνούς και της κοινοτικής αγοράς καθώς και του
ύψους των εισφορών που προσφέρονται από τους συμμετέ
χοντες στο διαγωνισμό ·

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
τον 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), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1514/76 του Συμβουλίου της

24ης Ιουνίρυ 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από την

ότι, κατά την είσπραξη της εισφοράς πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι διατάξεις που αναφέρονται στις συμφωνίες μεταξύ
της Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών · ότι, ιδίως η
εισφορά που εφαρμόζεται στις χώρες αυτές καθορίζεται
αφού ληφθεί ως βάση υπολογισμού η εισφορά που εισπράτ
τεται για τις εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες ·

Αλγερία (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1900/92 (4), και ιδίως το άρθρο 5,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1521 /76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από το
Μαρόκο (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1901 /92 (6), και ιδίως το άρθρο 5,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1508/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από την
Τυνησία (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 413/86 (8), και ιδίως το άρθρο 5,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου της
17ης Μαΐου 1977 περί εισαγωγής στην Κοινότητα ορισμέ
νων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (9), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 1902/92 ( |0), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1620/77 του Συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 1977 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από τον
Aίβανο ("),
Εκτιμώντας :

ότι, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3131 /78 ( ι2), όπως τροπο
ποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας η
Επιτροπή αποφάσισε την προσφυγή στη διαδικασία διαγω
νισμού για τον καθορισμό των εισφορών για το ελαιόλαδο ·
ότι το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2751 /78 του
Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1978 περί θεσπίσεως των
γενικών κανόνων σχετικά με το καθεστώς καθορισμού της
') ΕΕ αριθ. 172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
2) ΕΕ αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 1 .
3) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 24.
4) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 1 .
5) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 43.
6) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 2.
7) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 9.
8) ΕΕ αριθ. L 48 της 26. 2. 1986, σ. 1 .
') ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10.
ι0) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 3.
") ΕΕ αριθ. L 181 της 21 . 7. 1977, σ. 4.
I2) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1978, σ. 60.

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1991 σχετικά
με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ( |4), δεν εφαρμόζονται
εισφορές στα προϊόντα καταγωγής υπερπόντιων χωρών και
εδαφών· ότι, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 4 της
προαναφερθείσας απόφασης ορισμένα προϊόντα που κατά
γονται από τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη επιβαρύνονται
με ειδική εισφορά προκειμένου τα προϊόντα που κατάγον
ται από αυτές τις χώρες και εδάφη να μην έχουν ευνοϊκό
τερη μεταχείριση από παρόμοια προϊόντα που εισάγονται
από την Ισπανία και την Πορτογαλία στην Κοινότητα με τη
σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985 *

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται παρα
πάνω στα ποσά των εισφορών που προσφέρονται από τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στις 26 και 27 Οκτωβρίου
1992, οδηγεί στον καθορισμό των ελάχιστων εισφορών
όπως καθορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονι
σμού ■

ότι η εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή ελιών
των κωδικών ΣΟ 0709 90 39 και 0711 20 90 καθώς και των
προϊόντων που περιλαμβάνονται στους κωδικούς ΣΟ
1522 00 31 , 1522 00 39 και 2306 90 19, πρέπει να υπολογίζε
ται με βάση την ελάχιστη εισφορά που εφαρμόζεται στην
ποσότητα ελαιόλαδου που περιέχεται στα προϊόντα αυτά ·
ότι, για τις ελιές η εισπραχθείσα εισφορά δεν είναι δυνατόν
να είναι κατώτερη από ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 8 %
της αξίας του εισαγόμενου προϊόντος με καθορισμό του
ποσού αυτού κατ' αποκοπή · ότι η εφαρμογή των διατάξεων
αυτών οδηγεί στον καθορισμό των εισφορών όπως καθορί
ζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού,
03) ΕΕ αριθ. L 331 της 28. 11 . 1978, σ. 6.
, ( U) ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1991 , σ. 1 .

/
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ΆρSρο 2

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του
τομέα του ελαιόλαδου καθορίζονται στο παράρτημα II.
ΆρSρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθορίζονται
στο παράρτημα I.

ΆρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου
1992.

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

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

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Ελάχιστες εισφορές κατά την εισαγωγή στον τομέα του ελαιόλαδου (')
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες

1509 10 10
1509 1090
15099000
151000 10
15100090

79,00 (2)
79,00 O
92,00 (3)
77,00 (2)
122,00 (4)

(') Δεν εφαρμόζονται εισφορές στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ συμφωνά με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK. Εντούτοις ποσό ίσο με το ποσό που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3148/91 εισπράττεται
σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 4 της εν λόγω απόφασης.

(*) Κατά την εισαγωγή των ελαιόλαδων αυτού του κωδικού, που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε μια από τις κατωτέρω
χώρες και μεταφερθεί απευθείας από τις χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά :
α) Λίβανος : 0,60 Ecu ανά 100 kg·
6) Τυνησία : 12,69 Ecu ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την εξαγωγή που
επέβαλε η χώρα αυτή, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι επιβαλλομένου φόρου ·
γ) Τουρκία : 22,36 Ecu ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την εξαγωγή που
επέβαλε η Τουρκία, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι επιβαλλομένου φόρου ·

δ) Αλγερία και Μαρόκο : 24,78 Ecu ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την
εξαγωγή που υπέβαλαν οι χώρες αυτές, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι επι
βαλλομένου φόρου.
(3) Κατά την εισαγωγή των ελαιόλαδων αυτού του κωδικού :
α) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται απευθείας από τις
χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 3,86 Ecu ανά 100 kg ·
β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η
εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 3,09 Ecu ανά 100 kg.
(4) Κατά την εισαγωγή των ελαιόλαδων αυτού του κωδικού :

α) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται απευθείας από τις
χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 7,25 Ecu ανά 100 kg ■
β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αΰτή στην Κοινότητα, η
εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 5,80 Ecu ανά 100 kg.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εισφορές κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου (<)
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες

0709 90 39
0711 2090
1522 0031
1522 0039
230690 19

17,38
17,38
39,50
63,20
6,16

C) Δεν εφαρμόζονται εισφορές στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ συμφωνά με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK. Εντούτοις ποσό ίσο με το ποσό που καθορίζεται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3148/91 εισπράττεται
σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 4 της εν λόγω απόφασης.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3130/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Οκτωβρίου 1992

για τη θέσπιση συντηρητικών μέτρων όσον αφορά τις αιτήσεις πιστοποιητικών ΣΜΣ που
κατατέθηκαν από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 1992 στον τομέα του γάλακτος και των γαλα

κτοκομικών προϊόντων, όσον αφορά την Ισπανία, προερχόμενων από την Κοινότητα των
Δέκα

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 85 παράγραφος 1 ,

βάσει του συντηρητικού μέτρου και λαμβάνοντας υπόψη το
πλήθος των αιτήσεων, να εκδοθούν πιστοποιητικά μέχρι
ποσοστό των ζητουμένων ποσοτήτων για την κατηγορία 6
και να ανασταλεί στη συνέχεια κάθε νέα έκδοση πιστοποιη
τικού για τα εν λόγω προϊόντα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:

ΆρSρο 1

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 608/86 της Επιτροπής (') για
τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του συμπλη
ρωματικού μηχανισμού στις συναλλαγές των γαλακτοκομι
κών προϊόντων που εισάγονται στην Ισπανία προερχόμενα
από την Κοινότητα των Δέκα, όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 705/92 (2), έχει καθο
ρίσει για το 1992 τα ενδεικτικά ανώτατα όρια για τα προϊ
όντα του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων και έχει προβλέψει την κατανομή αυτών των
ανωτάτων ορίων·

ότι οι αιτήσεις πιστοποιητικών ΣΜΣ που κατατέθηκαν στην
Κοινότητα των Δέκα από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 1992
για τα τυριά της κατηγορίας 6 αφορούν ποσότητες μεγαλύ
τερες από το ανώτατο ενδεικτικό όριο που προβλέπεται για
το Νοέμβριο 1992 ·
ότι το άρθρο 85 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης
προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να λάβει, σύμφωνα με τη
διαδικασία του επείγοντος, τα συντηρητικά μέτρα που είναι
αναγκαία όταν η κατάσταση οδηγεί στο να φθάσουμε ή να
υπερβούμε το ενδεικτικό όριο · ότι πρέπει, συνεπώς, για τα
εν λόγω προϊόντα, και μόνο για την Κοινότητα των Δέκα,

1 . Οι αιτήσεις πιστοποιητικών ΣΜΣ που αναφέρονται
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 606/86 που υποβλήθηκαν για

την Κοινότητα των Δέκα από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου
1992 και ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή για τα γαλακτοκο
μικά προϊόντα που υπάγονται :
— στην κατηγορία 6 του κωδικού ΣΟ ex 0406 γίνονται
αποδεκτές μέχρι ποσοστού 8,80%.

2. H έκδοση πιστοποιητικών ΣΜΣ στην Κοινότητα των
Δέκα αναστέλλεται προσωρινώς για τα προϊόντα που
υπάγονται στην κατηγορία 6.

3.

Με την επιφύλαξη των οριστικών μέτρων που μπορεί

να οδηγηθεί να λάβει η Επιτροπή, νέες αιτήσεις για πιστο
ποιητικά ΣΜΣ μπορούν να υποβάλλονται από τις 23 Νοεμ
βρίου 1992 για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από το
τμήμα του ενδεικτικού ανώτερου ορίου που ισχύει από την
1η Δεκεμβρίου 1992.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Νοεμβρίου
1992.

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

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

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 58 της 1 . 3. 1986, α 28.
(2) ΈE αριθ. L 75 της 21 . 3 . 1992, σ. 29.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3131/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Οκτωβρίου 1992

περί καθιερώσεως εξισωτικής εισφοράς και αναστολής του προτιμησιακού δασμού επί της
εισαγωγής νωπών λεμονιών καταγωγής Τουρκίας
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 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

ότι, για τα νωπά λεμόνια καταγωγής Τουρκίας, η κατ' αυτόν
τον τρόπο υπολογιζόμενη τιμή εισόδου παρέμεινε επί δύο
συνεχείς ημέρες αγοράς σε επίπεδο το οποίο είναι τουλάχι
στον κατά 0,6 ECU κατώτερο του επιπέδου της τιμής
αναγωγής · ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να καθιερωθεί εξισω
τική εισφορά γι' αυτά τα νωπά λεμόνια ·
ότι, δυνάμει του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3671 /81 του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1981 περί
εισαγωγής στην Κοινότητα ορισμένων γεωργικών προϊό
ντων καταγωγής Τουρκίας (6), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1555/84 (7), πρέπει να αποκατα
σταθεί o δασμός γι' αυτά τα νωπά λεμόνια 4 % ■
ότι, για να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία του καθε
στώτος, πρέπει o υπολογισμός της τιμής εισόδου να βασίζε
ται στα εξής :

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
τουλάχιστον κατά 0,6 ECU τού 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 εν λόγω προέλευση ·

— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου 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 (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (9),

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1413/92 της Επιτροπής της
27ης Μαΐου 1992 περί καθορισμού των τιμών αναγωγής
λεμονιών για την περίοδο εμπορίας 1992/93 (3) καθορίζει
για τα προϊόντα αυτά της ποιοτικής κατηγορίας I την τιμή
αναγωγής σε 50,57 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού
βάρους για το μήνα Οκτώβριο 1992 ·

— 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

ότι 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

περίπτωση ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

της εν λόγω προελεύσεως που τίθενται σε εμπορία στο
σύνολο των αντιπροσωπευτικών αγορών, για τις οποίες
υπάρχουν τιμές οι οποίες 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. 21 18/74 (4), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 381 1 /85 (5),
οι τιμές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πρέπει να διαπι
στώνονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές ή, υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, σε άλλες αγορές·
C) ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 180 της 1 . 7. 1992, σ. 23.
(3) ΕΕ αριθ. L 146 της 28. 5. 1992, σ. 71 .
(4) ΕΕ αριθ. L 220 της 10. 8. 1974, σ. 20.
(5) ΕΕ αριθ. L 368 της 31 . 12. 1985, σ. 1 .

Άρθρο 1

1 . Κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών (κωδικός ΣΟ
ex 0805 30 10), καταγωγής Τουρκίας, εισπράττεται εξισω
τική εισφορά, της οποίας το ύψος καθορίζεται σε 1,38 Ecu
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους.
2. O δασμός που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή των εν
λόγω προϊόντων καθορίζεται σε 4%.

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Οκτωβρίου
1992 .

C)
C)
(8)
(·)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

367
150
164
201

της
της
της
της

23. 12. 1981 , σ. 3.
6. 6. 1984, σ. 4.
24. 6. 1985, σ. 1 .
31 . 7. 1990, σ. 9.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 29 Οκτωβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3132/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992

περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης
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
16 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,

Εκτιμώντας :
ότι, κατά το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού
αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα
δύναται να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά την
εξαγωγή ·

ότι, δυνάμει του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2746/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί
θεσπίσεως των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση
των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορι
σμού του ύψους τους (3), οι επιστροφές πρέπει να καθορί
ζονται αφού ληφθούν υπόψη αφενός οι διαθέσιμες ποσότη
τες των σιτηρών και των τιμών τους στην αγορά της Κοινό
τητας και αφετέρου οι τιμές των σιτηρών και των προϊό
ντων του τομέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά · ότι, κατά
το αυτό άρθρο, έχει επίσης σημασία να εξασφαλισθεί στις
αγορές των σιτηρών μια ισορροπία και μια κανονική
εξέλιξη των τιμών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να
ληφθεί υπόψη η οικονομική πλευρά των εξαγωγών που
σχεδιάζονται και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην
αγορά της Κοινότητας·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2744/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί του καθεστώτος της εισαγωγής
και εξαγωγής των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα
σιτηρά και την όρυζα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1906/87 (5), καθόρισε τα
ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον

καία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊ
όντα ανάλογα με τον προορισμό ·
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 (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 η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά το μήνα ·
ότι δύναται να τροποποιείται ενδιαμέσως·

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβου
λίου (8), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2015/92 (9), 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 Διαχειρίσεως
Σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

υπολογισμό της επιστροφής για τα προϊόντα αυτά·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα οδηγεί στον
καθορισμό της επιστροφής σε ένα πόσό που αποσκοπεί να
καλύψει την απόκλιση μεταξύ των τιμών στην Κοινότητα
και των τιμών στη διεθνή αγορά·

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή της βύνης που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75 και οι οποίες υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2744/75 καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο
παράρτημα.
ΆρSρο 2

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγ

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου

(')
(2)
(J)
C)
(5)

(')
Ο
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281
180
281
281
182

της
της
της
της
της

1.
1.
1.
1.
3.

11 . 1975, σ. 1 .
7. 1992, σ. 1 .
11 . 1975, σ. 78.
11 . 1975, σ. 65.
7. 1987, σ. 49.

1992.

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, α 2.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1992.
Γχα την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 περί καθορισμού των επιστροφών που
εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης
(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (')

1107 10 19000
1107 1099000
1107 20 00000

87,00 (') (')
1 1 2,00 (')(')
13 1,00 (») (')

(') ότι, ελλείψει αποφάσεως του Συμβουλίου επί της προτάσεως της Επιτροπής CΟΜ
(92) 275 της 8ης Ιουλίου 1992, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων στο ότι δεν
αποκλείεται για λόγους αγρονομισματικούς, να εφαρμοσθεί προσαρμογή στις επι
στροφές για τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται από 1ης Ιανουαρίου 1993.

ΝΒ : Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώ
σεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/
87 της Επιτροπής.

Αριθ. L 313/ 17
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3133/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Οκτωβρίου 1992

για τον καθορισμό της τιμής εισόδου όσον αφορά ορισμένα οπωροκηπευτικά καταγωγής
τρίτων χωρών της Μεσογείου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3488/89 του Συμβουλίου της
21ης Νοεμβρίου 1989 για τον καθορισμό του τρόπου
αποφάσεως σχετικά με ορισμένες διατάξεις που προβλέ
πονται για τα γεωργικά προϊόντα στο πλαίσιο των μεσογει
ακών συμφωνιών ('), και ιδίως το άρθρο 2,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί με
διάφορες τρίτες χώρες της Μεσογείου, η Κοινότητα μπορεί
να αποφασίσει τον καθορισμό της τιμής εισόδου για
ορισμένα οπωροκηπευτικά που κατάγονται από τις χώρες
αυτές λαμβάνοντας υπόψη τους ετήσιους ισολογισμούς των
συναλλαγών ανά προϊόν και ανά χώρα, κατ' εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 451 /89 του Συμβουλίου της 20ής
Φεβρουαρίου 1989 που αφορά τη διαδικασία που πρέπει να
εφαρμόζεται σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα καταγωγής
διαφόρων τρίτων χωρών της Μεσογείου (2) ·
ότι, από την εξέταση των προοπτικών εξέλιξης των εξαγω
γών από τις τρίτες χώρες της Μεσογείου υπό το φως της

εξέλιξης του συνόλου της κοινοτικής αγοράς διαπιστώνεται
η ανάγκη διαφοροποίησης της τιμής εισόδου για τα πορτο
κάλια, τις κλημεντίνες τα μανταρίνια και τα άλλα παρό
μοια υβρίδια εσπεριδοειδών, καθώς και για τα λεμόνια και
τις τομάτες·
ότι η διαφοροποίηση της τιμής εισόδους πρέπει, για κάθε
συγκεκριμένο προϊόν, να αφορά το ποσό που πρέπει να
αφαιρεθεί, ως τελωνειακός δασμός από τις αντιπροσωπευτι
κές τιμές που διαπιστώνονται στην Κοινότητα για τον
υπολογισμό της τιμής εισόδου, όπως αναφέρεται στο άρθρο
24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου
της 18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1754/92 (")· ότι,
ανάλογα με τα προϊόντα και την καταγωγή τους οι,
ανάλογα με την περίπτωση, μειώσεις κατά ένα τρίτο ή κατά
ένα δεύτερο κατά τη διάρκεια της περιόδου των συναλ
λαγών, βοηθούν στο να επιτευχθεί o επιδιωκόμενος στόχος ·
ότι οι μειώσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται εντός των
ορίων καθορισμένων ποσοτήτων, σύμφωνα με τις μεσογεια
κές συμφωνίες·

στική καταχώρηση πραγματοποιείται με στατιστική παρα
κολούθηση που εφαρμόζεται για τη διαχείριση των ποσο
στώσεων ·

ότι είναι, εντούτοις, σκόπιμο να προβλεφθεί σύστημα κοινο
τικής επίβλεψης για τις τομάτες του Μαρόκου που εισάγο
νται στην Κοινότητα κατά τη διάρκεια του Μαΐου λόγω
ελλείψεως ποσοστώσεως κατά τη διάρκεια της εν λόγω
περιόδου ·

ότι, μόλις επιτευχθούν οι ποσότητες που προβλέπονται στις
μεσογειακές συμφωνίες και περιλαμβάνονται στον παρόντα
κανονισμό, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τα κράτη
μέλη ·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Για τον υπολογισμό της τιμής εισόδου που αναφέρεται στο
άρθρο 24 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

1035/72, καθενός από τα προϊόντα καταγωγής τρίτων
χωρών της Μεσογείου που εμφαίνονται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού, το ποσό που πρέπει να αφαιρείται,
ως τελωνειακός δασμός, από τις αντιπροσωπευτικές τιμές
που διαπιστώνονται, μειώνεται κατά το ποσοστό που
αναφέρεται στο εν λόγω παράρτημα κατά τη διάρκεια των
περιόδων και εντός των ορίων των ποσοτήτων που καθορί
ζονται στο ίδιο παράρτημα.
Άρθρο 2
1 . Στις εισαγωγές νωπών ή κατεψυγμένων τοματών που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0702 00, καταγωγής Μαρόκου,
ασκείται κοινοτική εποπτεία κατά τη διάρκεια του Μαΐου.

2. Οι αφαιρέσεις από τις σργκεκριμένες ποσότητες πραγ
ματοποιούνται όταν τα προϊόντα προσκομίζονται στο τελω
νείο προκειμένου να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, συνο
δευόμενα από πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευ
μάτων.

ότι η διαφοροποίηση της τιμής εισόδου προβλέπεται για
καθορισμένες ποσότητες που πρέπει να αποτελούν αντικεί
μενο λογιστικής καταχώρησης κατά τη διάρκεια των περιό
δων που καθορίζονται στις συμφωνίες· ότι αυτή η λογι

Ένα εμπόρευμα δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τη συγκεκρι
μένη ποσότητα παρά μόνο εάν το πιστοποιητικό κυκλοφο
ρίας των εμπορευμάτων προσκομίζεται πριν από την ημερο
μηνία κατά την οποία παύει να εφαρμόζεται αυτό το προτι
μησιακό καθεστώς.

(')
C)
O
(4)

H χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων ποσοτήτων προσδιο
ρίζεται σε κοινοτικό επίπεδο με βάση τις εισαγωγές που
(αφαιρούνται από αυτές, όπως ορίζεται στο πρώτο και
δεύτερο εδάφιο.

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

340 της 23. 11 . 1989, α 2.
52 της 24. 2. 1989, σ. 7.
118 της 20. 5. 1972, σ. 1 .
180 της 1 . 7. 1992, σ. 23.
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Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τις
εισαγωγές που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους
κανόνες αυτούς, με την περιοδικότητα και εντός των προθε
σμιών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

3. Σε περίπτωση πραγματικών εισαγωγών, τα κράτη μέλη
ανακοινώνουν στην Επιτροπή τους πίνακες των αφαιρεθει
σών ποσοτήτων ανά δεκαήμερο, και οι πίνακες αυτοί πρέπει
να διαβιβάζονται εντός προθεσμίας πέντε ημερών από τη
λήξη αυτού του δεκαημέρου.
4. Μόλις επιτευχθούν οι ποσότητες που καθορίζονται στο
αράρτημα, η Επιτροπή ανακοινώνει στα κράτη μέλη την

ημερομηνία από την οποία παύει πλέον να εφαρμόζεται
αυτό το προτιμησιακό καθεστώς.
Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά προς
διασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και,
ειδικότερα, όταν χρειαστεί, του συντονισμού με το καθε
στώς διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων.
Άρθρο 4

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

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

Βρυξέλλες 29 Οκτωβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

s

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 313/20

30. 10. 92

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Προϊόν
Κωδικός ΣΟ

ex 0805 10

Περιγραφή εμπορευμάτων

Μεσογειακή
τρίτη χώρα

Προβλεπόμενη
ποσότητα
στις συμφωνίες
(σε τόνους)

Συνολική περίοδος
λογιστικής δε
καταχώρησης

Νωπά πορτοκάλια ή διατηρη- Ισραήλ

293 000

μένα με απλή ψύξη

Μαρόκο

265 000

από 1 . 7. 1992

από 1 . 12. 1992

Τυνησία
Αίγυπτος
Κύπρος

28 000
7 000
67 000

έως 30. 6. 1993

έως 3 1 . 5. 1993

από 1 . 1 . 1993

από 1 . 1 . 1993

έως 31 . 12. 1993

ex 0805 20

Μανταρίνια

και

άλλα Μαρόκο

έως τέλος
Φεβρουαρίου 1993

ειδών σε νωπή κατάσταση ή
διατηρημένα με απλή ψύξη

Μαρόκο

110000

από 1 . 7. 1992

εκτός από τις κλημεντίνες

Ισραήλ

14 200

'έως 30. 6. 1993

Κλημεντίνες σε νωπή κατά- Μαρόκο

από 1 . 12 . 1992

στάση ή διατηρημένες με ΐσραήλ

έως τέλος
Φεβρουαρίου 1993

απλή ψύξη
ex 0805 30 10

Αεμόνια σε νωπή κατάσταση

Κύπρος

15 000

ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Τουρκία

12000

Ισραήλ

6 400

Τομάτες σε νωπή κατάσταση Μαρόκο
ή διατηρημένες με απλή ψύξη

86 000
από τους οποίους
— Απρίλιος 15 000
— Μάιος
10000

από 1 . 1 . 1993

έως 31 . 12. 1993

έως 3 1. 5. 1993
από 1 . 6. 1993
έως3I. 12. 1993

από 15 . 11 . 1992

από 15. 11 . 1992

από 1 . 1 . 1993

<
V

0702 00

έως 31. 5. 1993
από 1 . 12. 1993
έως 3 1. 12. 1993

Ποσό που πρέπει
να αφαιρεθεί

.

τομ
,

τ0μισό
S,
,
™ δυοτριτα

από 1 . 11 . 1992

παρόμοια υβρίδια εσπεριδο- Ισραήλ

ex 0805 20

Περίοδος
εφαρμογής
της κατανομής

έως 31 . 5. 1993

έως 20. 12. 1992
από 1 . 4. 1993
60*31.5.1993

το μισό

το μισό

.

τ0μισό
««" 1*™
.

τομισό
ε,
™ δ»οτρ.τα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3134/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992

για τον καθορισμό ορισμένων πρόσθετων λεπτομερειών για την εφαρμογή του συμπληρωμα
τικού μηχανισμού στις συναλλαγές στον τομέα των οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας
και της Κοινότητας με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985 όσον αφορά τις τομάτες, τα
μαρούλια, τις σκαρόλες, τα καρότα, τις αγκινάρες, τα επιτραπέζια σταφύλια και τα πεπόνια
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. 3210/89 του Συμβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 1989 για τον καθορισμό των γενικών κανό
νων εφαρμογής συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλ
λαγές στον τομέα των οπωροκηπευτικών ('), και ιδίως το
άρθρο 9,

εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις
Καναρίους Νήσους (6), η ισχύουσα νομοθεσία για την ηπει
ρωτική Ισπανία εφαρμόζεται κατά την αποστολή των
προϊόντων που κατάγονται από τις Καναρίους Νήσους προς
τα άλλα μέρη της Κοινότητας από την 1η Ιουλίου 1991 · ότι,
συνεπώς, τα στοιχεία τα σχετικά με τα προϊόντα των Κανα
ρίων Νήσων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην περίπτωση
που εφαρμόζεται το καθεστώς συμπληρωματικού μηχανι
σμού στις συναλλαγές ·

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

Εκτιμώντας :
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 816/89 της Επιτροπής (2)
καθόρισε τον κατάλογο των προϊόντων που υπάγονται στο
συμπληρωματικό μηχανισμό που εφαρμόζεται στις συναλ
λαγές στον τομέα των οπωροκηπευτικών από την 1η
Ιανουαρίου 1990 - ότι μεταξύ των προϊόντων αυτών συμπε
ριλαμβάνονται οι τομάτες, τα μαρούλια, οι σκαρόλες, τα
καρότα, οι αγκινάρες, τα επιτραπέζια σταφύλια και τα
πεπόνια ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3944/89 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3308/91 (4), θέσπισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλλαγές νωπών
οπωροκηπευτικών, εφεξής ονομαζομένου «ΣΜΣ» ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2751 /92 της Επιτροπής (5)
καθόρισε για τα προαναφερθέντα προϊόντα τις περιόδους
που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3210/89 έως τις 8 Νοεμβρίου 1992· ότι οι προοπτικές
αποστολών προς την υπόλοιπη κοινοτική αγορά με εξαί
ρεση την Πορτογαλία, καθώς και η κατάσταση της κοινο
τικής αγοράς οδηγούν για τα εν λόγω προϊόντα στον καθο
ρισμό έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992 περιόδου I σύμφωνα με
το παράρτημα·

ΆρSρο 1

Για τις τομάτες, τα κεφαλωτά μαρούλια, τα άλλα μαρούλια
εκτός από τα κεφαλωτά, τις σκαρόλες τα καρότα, τις αγκι
νάρες, τα επιτραπέζια σταφύλια και τα πεπόνια που υπάγον
ται στους κωδικούς που αναφέρονται στο παράρτημα, οι
περίοδοι που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3210/89 καθορίζονται στο ίδιο παράρτημα.
ΆρSρο 2
Για τις αποστολές της Ισπανίας προς την υπόλοιπη κοινο
τική αγορά, με εξαίρεση την Πορτογαλία, των προϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 , εφαρμόζονται οι διατάξεις
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3944/89.

Εντούτοις η ανακοίνωση που προβλέπεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού γίνεται το αργότερο
κάθε Τρίτη για τις αποστελλόμενες ποσότητες κατά τη διάρ
κεια της προηγούμενης εβδομάδας.

εφαρμόζονται για να εξασφαλιστεί η λειτουργία του ΣΜΣ ·

Οι ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 πρώτο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3944/89 διαβιβάζονται
στην Επιτροπή μηνιαίως το αργότερο στις 5 κάθε μηνός για
τα στοιχεία του προηγουμένου μηνός· ενδεχομένως η
ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει την ένδειξη «καμία».

ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1911 /91 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για την

ΆρSρο 3

ότι πρέπει' να υπενθυμιστεί ότι οι διατάξεις του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3944/89 σχετικά με τη στατιστική παρακολού
θηση και τις διάφορες ανακοινώσεις των κρατών μελών

(')
O
C)
O
(S)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αρι9.
αριθ.

L
L
L
L
L

312 της 27 . 10. 1989, σ. 6.
86 της 31 . 3. 1989, σ. 35.
379 της 28. 12. 1989, σ. 20.
313 της 14. 11 . 1991 , α 13.
279 της 23. 9. 1992, σ. 16.

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Νοεμβρίου
1992.

C) ΕΕ αριθ. L 171 της 29. 6. 1991 , σ. 1 .

30. 10. 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 313/22

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

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Καθορισμός των περιόδων «o» αναφέρονται στο άρθρο 2 το» κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3210/89
(Περίοδος από 9 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1992)
Περιγραφή του προϊόντος

Τομάτες
Κεφαλωτά μαρούλια

Κωδικός ΣΟ

0702 00 90
0705 11 10 και

Περίοδος

I
1

0705 11 90

Μαρούλια εκτός από τα κεφαλωτά
Σκαρόλες
Καρότα
Αγκινάρες
Επιτραπέζια σταφύλια
Πεπόνια

0705 19 00
ex 0705 29 00
ex 0706 10 00
0709 10 00
0806 10 15

I
I
I
1
I

0807 10 90

I

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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Αριθ. L 313/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3135/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992

περί καθορισμού των τιμών αναφοράς για τις αγκινάρες της περιόδου εμπορίας 1992/93
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

— με το κατ' αποκοπή ποσό των εξόδων μεταφοράς για τη
σχετική περίοδο εμπορίας·

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 στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1754/92 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 1 ,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 1985 σχετικά με τα νομισματικά εξισωτικά
ποσά στο γεωργικό τομέα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (4), και ιδίως
το άρθρο 6 παράγραφος 3,

ότι το επίπεδο που λαμβάνεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν
μπορεί, εντούτοις, να υπερβαίνει το μέσο αριθμητικό όρο
των τιμών στην παραγωγή κάθε κράτους μέλους προσαυξη
μένο με τα έξοδα μεταφοράς για τη σχετική περίοδο, επειδή
το ποσό που λαμβάνεται κατ' αυτόν τον τρόπο προσαυξάνε
ται κατά την εξέλιξη του κόστους παραγωγής, μειωμένη

κατά την αύξηση της παραγωγικότητας· ότι, εξάλλου, η
τιμή αναγωγής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την τιμή
αναγωγής της προηγούμενης περιόδου εμπορίας ·
ότι, για να ληφθούν υπόψη οι εποχιακές διαφορές των
τιμών, πρέπει να χωρισθεί η περίοδος εμπορίας σε περισσό
τερες περιόδους και να καθοριστεί η τιμή αναφοράς για
καθεμία απ' αυτές·

Εκτιμώντας :

. ότι, κατά το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, καθορίζονται κατ' έτος, πριν από την

έναρξη της περιόδου εμπορίας, τιμές αναγωγής που ισχύουν
για όλη την Κοινότητα·

ότι, ενόψει της σπουδαιότητας της παραγωγής των αγγινα
ρών στην Κοινότητα, είναι αναγκαίο να καθοριστεί τιμή
αναφοράς για το προϊόν αυτό ·
ότι η θέση σε εμπορία των αγκιναρών συγκομισθέντων
κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου παραγωγής
πραγματοποιείται από τον Οκτώβριο μέχρι το Σεπτέμβριο
του επόμενου έτους · ότι οι ελάχιστες συγκομιζόμενες ποσό
τητες κατά τη διάρκεια του Ιουλίου μέχρι τον Οκτώβριο δεν
δικαιολογούν τον καθορισμό τιμών αναγωγής γι' αυτούς
τους μήνες · ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να καθοριστούν τιμές
αναγωγής μόνο για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου μέχρι
και 30 Ιουνίου του επόμενου έτους·
ότι, κατά το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, οι τιμές αναγωγής καθορίζο
νται σε επίπεδο ίσο με το επίπεδο της προηγούμενης

περιόδου εμπορίας προσαυξημένο, ύστερα από αφαίρεση
του κατ' αποκοπή ποσού των εξόδων μεταφοράς της προη
γούμενης περιόδου που επιβαρύνουν τα κοινοτικά προϊόντα
από τις ζώνες παραγωγής έως το κέντρο κατανάλωσης της
Κοινότητας :
— με την εξέλιξη του κόστους παραγωγής στον τομέα των
οπωροκηπευτικών, μειωμένο κατά την αύξηση της παρα
γωγικότητας,
C)
O
(3)
O

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

118
180
164
201

της
της
της
της

20. 5. 1972, σ. 1 .
1 . 7. 1992, σ. 23.
24. 6. 1985, σ. 6.
31 . 7. 1990, σ. 9.

ότι οι τιμές στην παραγωγή πρόκειται να αντιστοιχούν στο
μέσο όρο των τιμών που έχουν διαπιστωθεί, κατά τα τρία
χρόνια που προηγούνται .της ημερομηνίας καθορισμού της
τιμής αναγωγής για ένα εγχώριο προϊόν με καθορισμένα
εμπορικά χαρακτηριστικά στην ή στις αντιπροσωπευτικές
αγορές που βρίσκονται στις ζώνες παραγωγής, όπου οι τιμές
είναι οι πλέον χαμηλές, για τα προϊόντα ή τις ποικιλίες που
αντιπροσωπεύουν αξιόλογο μέρος της παραγωγής που έχει
τεθεί σε εμπορία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή κατά ένα
μέρος αυτού και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους όρους
όσον αφορά τη συσκευασία · ότι o μέσος όρος των τιμών
για κάθε αντιπροσωπευτική αγορά πρέπει να καταρτίζεται
αποκλείοντας τις τιμές που δύνανται να θεωρηθούν υπερβο
λικά υψηλές ή υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με τις κανονι
κές διακυμάνσεις που διαπιστώνονται στην αγορά αυτή·
ότι το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85
προβλέπει τη μείωση των γεωργικών τιμών που έχουν καθο
ρισθεί σε Ecu, τη στιγμή της ισχύος της τροποποιήσεως των
γεωργικών ισοτιμιών οι οποίες λαμβάνουν χώρα λόγω της
καταργήσεως των νομισματικών αποκλίσεων που έχουν
μεταφερθεί στην αρχή της περιόδου εμπορίας λόγω νομι
σματικής επανευθυγράμμισης · ότι στα πλαίσια της αυτό
ματης κατάργησης των αρνητικών νομισματικών αποκλί
σεων που δημιουργήθηκαν από τις επανευθυγραμμίσεις της
13ης έως 17ης Σεπτεμβρίου 1992, πρέπει να διαιρεθούν οι
τιμές σε Ecu με το συντελεστή μειώσεως των γεωργικών
τιμών που καθορίστηκε σε 1,002650 από το άρθρο 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2735/92 της Επιτροπής (5) *

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Οπωροκηπευτικών,
(5) ΕΕ αριθ. L 277 της 22. 9. 1992, σ. 18.

Αριθ. L 313/24

30. 10. 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1992/93, οι τιμές αναγωγής για
τις αγκινάρες (κωδικός ΣΟ 0709 10 00), εκφρασμένες σε Ecu
ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, για τα προϊόντα της
ποιοτικής κατηγορίας I, όλων των μεγεθών, που αναφέρο
νται συσκευασμένα, καθορίζονται :

—
—
—
—

από 1ης Νοέμβριου μέχρι 3 1 Δεκεμβρίου 1992 :
από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου 1993 :
Μάιος 1993 :
Ιούνιος 1993 :

89,99,
79,35,
74,95,
63,95.

Αρθρο 2

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

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

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 313/25

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

30. 10. 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3136/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992

περί καθορισμού των τιμών αναφοράς για τα πλατύφυλλα αντίδια της περιόδου εμπορίας
1992/93

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

μένο με τα έξοδα μεταφοράς για τη σχετική περίοδο, επειδή
το ποσό που λαμβάνεται κατ' αυτόν τον τρόπο προσαυξάνε
ται κατά την εξέλιξη του κόστους παραγωγής, μειωμένη
κατά την αύξηση της παραγωγικότητας· ότι, εξάλλου, η
τιμή αναγωγής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την τιμή
αναγωγής της προηγούμενης περιόδου εμπορίας·

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

ότι, για να ληφθούν υπόψη οι εποχιακές διαφορές των
τιμών, πρέπει να χωρισθεί η περίοδος εμπορίας σε περισσό
τερες περιόδους και να καθοριστεί η τιμή αναφοράς για
καθεμία απ' αυτές·

Έχοντας υπόψη :

το άρθρο 27 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι, κατά το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, καθορίζονται κατ' έτος, πριν από την
έναρξη της περιόδου εμπορίας, τιμές αναγωγής που ισχύουν
για όλη την Κοινότητα·

ότι, ενόψει της σπουδαιότητας της παραγωγής των πλατύ
φυλλων αντιδιών (cichorium endivia L tav. latifolia) στην
Κοινότητα, είναι αναγκαίο να καθοριστεί τιμή αναφοράς
για το προϊόν αυτό ■
ότι η θέση σε εμπορία των αντιδιών συγκομισθέντων κατά
τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου παραγωγής πραγ
ματοποιείται από τον Ιούλιο μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου
έτους · ότι οι ελάχιστες εισαγόμενες ποσότητες από την 1η
Ιουλίου μέχρι τις 14 Νοεμβρίου και από την 1η Απριλίου
μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους δεν δικαιολογούν
τον καθορισμό τιμών αναγωγής γι' αυτές τις περιόδους · ότι
πρέπει, ως εκ τούτου, να καθοριστούν τιμές αναγωγής μόνο
για την περίοδο από 15 Νοεμβρίου μέχρι και 31 Μαρτίου
του επόμενου έτους·

ότι οι τιμές στην παραγωγή πρόκειται να αντιστοιχούν στο
μέσο όρο των τιμών που έχουν διαπιστωθεί, κατά τα τρία
χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας καθορισμού της
τιμής αναγωγής, για ένα εγχώριο προϊόν με καθορισμένα
εμπορικά χαρακτηριστικά στην ή στις αντιπροσωπευτικές
αγορές που βρίσκονται στις ζώνες παραγωγής, όπου οι τιμές
είναι οι πλέον χαμηλές, για τα προϊόντα ή τις ποικιλίες που
αντιπροσωπεύουν αξιόλογο μέρος της παραγωγής που έχει
τεθεί σε εμπορία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή κατά ένα
μέρος αυτού και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους όρους
όσον αφορά τη συσκευασία · ότι o μέσος όρος των τιμών
για κάθε αντιπροσωπευτική αγορά πρέπει να καταρτίζεται
αποκλείοντας τις τιμές που δύνανται να θεωρηθούν υπερβο
λικά υψηλές ή υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με τις κανονι
κές διακυμάνσεις που διαπιστώνονται στην αγορά αυτή ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, κατά το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, οι τιμές αναγωγής καθορίζο
νται σε επίπεδο ίσο με το επίπεδο της προηγούμενης

περιόδου εμπορίας, προσαυξημένο, ύστερα από αφαίρεση
του κατ' αποκοπή ποσού των εξόδων μεταφοράς της προη
γούμενης περιόδου που επιβαρύνουν τα κοινοτικά προϊόντα
από τις ζώνες παραγωγής έως το κέντρο κατανάλωσης της
Κοινότητας:

— με την εξέλιξη του κόστους παραγωγής στον τομέα των
οπωροκηπευτικών, μειωμένο κατά την αύξηση της παρα
γωγικότητας,

— με το κατ' αποκοπή ποσό των εξόδων μεταφοράς για τη
σχετική περίοδο εμπορίας·

Άρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1992/93, οι τιμές αναγωγής για τα
πλατύφυλλα, αντίδια (κωδικός ΣΟ 0705 29 00), εκφρασμένες
σε Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους για τα προϊ
όντα της ποιοτικής κατηγορίας I, όλων των μεγεθών, που
προσφέρονται συσκευασμένα, καθορίζονται :
— από 15 Νοεμβρίου 1992 μέχρι
31 Ιανουαρίου 1993 :

58,79,

— από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι
31 Μαρτίου 1993 :

63,44.

ότι το επίπεδο που λαμβάνεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν
μπορεί, εντούτοις, να υπερβαίνει το μέσο αριθμητικό όρο
των τιμών στην παραγωγή κάθε κράτους μέλους, προσαυξη
(') ΕΕ αρι9. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1 .
O ΕΕ αριθ. L 180 της 1 . 7. 1992, σ. 23.

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Νοεμβρίου
1992 .

Αριθ. L 313/26

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 Οκτωβρίου 1992.

Γ\α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

30. 10. 92

Επίσημη Εφημερίδα των . Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 10. 92

Αριθ. L 313/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3137/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992

περί καθορισμού, για την περίοδο εμπορίας 1992/93, της τιμής αναγωγής των μανταρινιών,
συμπεριλαμβανομένων των tangerines, satsumas, wilkings και άλλων παρόμοιων υβριδίων
εσπεριδοειδών, εξαιρέσει των κλημεντινών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

γουμένης περιόδου που επιβαρύνουν τα κοινοτικά προϊόντα
από τις ζώνες παραγωγής έως το κέντρο κατανάλωσης της
Κοινότητας :

— με την εξέλιξη του κόστους παραγωγής στον τομέα των
οπωροκηπευτικών, μειωμένο κατά την αύξηση της παρα
γωγικότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,

— με το κατ' άποκοπήν ποσό των εξόδων μεταφοράς για τη

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 1 ,

^ ότι με το επίπεδο που λαμβάνεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85 του Συμβουλίου της

11ης Ιουλίου 1985 σχετικά με τα νομισματικά εξισωτικά
ποσά στο γεωργικό τομέα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (4), και ιδίως
το άρθρο 6 παράγραφος 3,

σχετική περίοδο εμπορίας·

μπορεί εντούτοις να υπερβαίνει τον αριθμητικό μέσο όρο
των τιμών στην παραγωγή κάθε κράτους μέλους προσαυξη
μένο —κατά το άρθρο 23 παράγραφος 2— με τα έξοδα
μεταφοράς για τη σχετική περίοδο, επειδή το ποσό που

λαμβάνεται κατ' αυτόν τον τρόπο προσαυξάνεται κατά την
εξέλιξη του μερικού κόστους παραγωγής, μειωμένο κατά
την αύξηση της παραγωγικότητας με την επιφύλαξη ότι η
τιμή αναγωγής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την τιμή
αναγωγής της προηγούμενης περιόδου εμπορίας·

Εκτιμώντας:

ότι οι τιμές στην παραγωγή πρόκειται να αντιστοιχούν στο
μέσο όρο των τιμών "που έχουν διαπιστωθεί κατά τα τρία

ότι, κατά το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, καθορίζονται, κατ' έτος πριν από την
έναρξη της περιόδου εμπορίας, οι τιμές αναγωγής που
ισχύουν για όλη την Κοινότητα ·

χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας καθορισμού της
τιμής αναγωγής για ένα εγχώριο προϊόν με καθορισμένα
εμπορικά χαρακτηριστικά στην ή στις αντιπροσωπευτικές
αγορές που βρίσκονται στις ζώνες όπου οι τιμές είναι πλέον
χαμηλές για τα προϊόντα ή τις· ποικιλίες που αντιπροσω

ότι, ενόψει της σπουδαιότητας της παραγωγής μανταρινιών,
είναι αναγκαίο να καθοριστεί μια τιμή αναγωγής για το
προϊόν αυτό η οποία να ισχύει για τα tangerines, satsumas,

πεύουν σημαντικό μέρος της παραγωγής που έχει τεθεί σε
εμπορία καθόλη τη διάρκεια του έτους ή κατά ένα μέρος
αυτού, και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους όρους όσον'
αφορά τη συσκευασία· ότι o μέσος όρος των τιμών για

wilkings και τις άλλες παρόμοιες ποικιλίες εσπεριδοειδών,
εξαιρέσει των κλημεντινών ·

κάθε αντιπροσωπευτική αγορά πρέπει να καταρτίζεται
αποκλείοντας τις τιμές που δύνανται να θεωρηθούν υπερβο
λικά υψηλές ή υπερβολικά χαμηλές, σε σχέση με τις κανονι

ότι η εμπορία μανταρινιών που συγκομίζονται κατά τη
διάρκεια μιας καθορισμένης περιόδου παραγωγής εκτείνεται
από τον Οκτώβριο μέχρι τις 15 Μαΐου, του επόμενου έτους ·
ότι οι ποσότητες που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρ
κεια του Οκτωβρίου, καθώς και από την 1η Μαρτίου έως τις
15 Μαΐου του επόμενου έτους, αντιπροσωπεύουν μικρό
ποσοστό των εμπορεύσιμων ποσοτήτων καθόλη τη διάρκεια

κές διακυμάνσεις που διαπιστώνονται στην αγορά αυτή ·

της περιόδου ■ ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να καθοριστούν
τιμές αναγωγής από την 1η Νοεμβρίου μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου του επόμενου έτους·
ότι, κατά το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανο

νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, οι τιμές αναγωγής καθορίζο
νται σε επίπεδο ίσο με το επίπεδο της προηγούμενης
περιόδου εμπορίας, προσαυξημένο, ύστερα από αφαίρεση
του κατ' άποκοπήν ποσού των εξόδων μεταφοράς της προη
(■)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

118
180
164
201

της
της
της
της

20. 5. 1972, σ. 1 .
1 . 7. 1992, σ. 23.
24. 6. 1985, σ. 6.
31 . 7. 1990, σ. 9.

ότι το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85
προβλέπει τη μείωση των γεωργικών τιμών που έχουν καθο
ρισθεί σε Ecu, τη στιγμή της ισχύος της τροποποιήσεως των
γεωργικών ισοτιμιών οι οποίες λαμβάνουν χώρα λόγω της
καταργήσεως των νομισματικών αποκλίσεων που έχουν
μεταφερθεί στην αρχή της περιόδου εμπορίας λόγω νομι
σματικής επανευθυγράμμισης · ότι στα πλαίσια της αυτό
ματης κατάργησης των αρνητικών νομισματικών αποκλί
σεων που δημιουργήθηκαν από τις επανευθυγραμμίσεις της
13ης έως 17ης Σεπτεμβρίου 1992, πρέπει να διαιρεθούν οι
τιμές σε Ecu με το συντελεστή μειώσεως των γεωργικών
τιμών που καθορίστηκε σε 1,002650 από το άρθρο 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2735/92 της Επιτροπής (5) ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Οπωροκηπευτικών,
(5) ΕΕ αριθ. L 277 της 22. 9. 1992, σ. 18.

Αριθ. L 313/28

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

30. 10. 92

100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους καθορίζεται για τα προϊ
όντα της ποιοτικής κατηγορίας I, όλων των μεγεθών, που
. προσφέρονται συσκευασμένα, ως εξής:
από 1ης Νοεμβρίου 1992 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 1993 : 27,64.

ΆρSρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1992/93, η τιμή αναγωγής των
μανταρινιών, συμπεριλαμβανομένων των tangerines,
satsumas, wilkings και άλλων παρόμοιων υβριδίων εσπεριδο
ειδών σε νωπή κατάσταση, εξαιρέσει των κλημεντινών,
(κωδικός ΣΟ 0805 20 30, 50, 70, 90), εκφρασμένη σε Ecu ανά

ΆρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1992.
,

Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 10. 92

Αριθ. L 313/29

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3138/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992

περί καθορισμού των τιμών αναφοράς για τα μαρούλια της περιόδου εμπορίας 1992/93
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 στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1754/92 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι, κατά το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, καθορίζονται κατ' έτος, πριν από την
έναρξη της περιόδου εμπορίας, τιμές αναγωγής που ισχύουν
για όλη την Κοινότητα ·
ότι, ενόψει της σπουδαιότητας της παραγωγής των μαρου
λιών στην Κοινότητα, είναι αναγκαίο να καθοριστεί τιμή
αναφοράς για το προϊόν αυτό ·
ότι η θέση σε εμπορία των μαρουλιών συγκομισθέντων
κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου παραγωγής
πραγματοποιείται από τον Ιούλιο μέχρι τον Ιούνιο του
επόμενου έτους· ότι οι ελάχιστες εισαγόμενες ποσότητες
από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, καθώς και τον
μήνα Ιούνιο, δεν δικαιολογούν τον καθορισμό τιμών
αναγωγής γι' αυτές τις περιόδους ; ότι πρέπει, ως εκ τούτου,
να καθοριστούν τιμές αναγωγής μόνο για την περίοδο από
1ης Νοεμβρίου μέχρι και 31 Μαΐου του επόμενου έτους·

των τιμών στην παραγωγή κάθε κράτους μέλους προσαυξη
μένο με τα έξοδα μεταφοράς για τη σχετική περίοδο, επειδή
το ποσό που λαμβάνεται κατ' αυτόν τον τρόπο προσαυξάνε
ται κατά την εξέλιξη του κόστους παραγωγής μειωμένη
κατά την αύξηση της παραγωγικότητας· ότι, εξάλλου, η
τιμή αναγωγής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την τιμή
αναγωγής της προηγούμενης περιόδου εμπορίας
ότι, για να ληφθούν υπόψη οι εποχιακές διαφορές των
τιμών, πρέπει να χωρισθεί η περίοδος εμπορίας σε περισσό
τερες περιόδους και να καθοριστεί η τιμή αναφοράς για
καθεμία απ' αυτές·

ότι οι τιμές στην παραγωγή πρόκειται να αντιστοιχούν στο
μέσο όρο των τιμών που έχουν διαπιστωθεί, κατά τα τρία
χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας καθορισμού της
τιμής αναγωγής για ένα εγχώριο προϊόν με καθορισμένα
εμπορικά χαρακτηριστικά στην ή στις αντιπροσωπευτικές
αγορές που βρίσκονται στις ζώνες παραγωγής όπου οι τιμές
είναι οι πλέον χαμηλές για τα προϊόντα ή τις ποικιλίες που
αντιπροσωπεύουν αξιόλογο μέρος της παραγωγής που έχει
τεθεί σε εμπορία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή κατά ένα
μέρος αυτού και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους όρους
όσον αφορά τη συσκευασία · ότι o μέσος όρος των τιμών
για κάθε αντιπροσωπευτική αγορά πρέπει να καταρτίζεται
αποκλείοντας τις τιμές που δύνανται να θεωρηθούν υπερβο
λικά υψηλές ή υπερβολικά χαμηλές σε σχέση με τις κανονι
κές διακυμάνσεις που διαπιστώνονται στην αγορά αυτή·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, κατά το άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, οι τιμές αναγωγής καθορίζο
νται σε επίπεδο ίσο με το επίπεδο της προηγούμενης
περιόδου εμπορίας, προσαυξημένο, ύστερα από αφαίρεση
του κατ' αποκοπή ποσού των εξόδων μεταφοράς της προη
γούμενης περιόδου που επιβαρύνουν τα κοινοτικά προϊόντα
από τις ζώνες παραγωγής έως το κέντρο κατανάλωσης της
Κοινότητας :

— με την εξέλιξη του κόστους παραγωγής στον τομέα των
οπωροκηπευτικών, μειωμένο κατά την αύξηση της παρα
γωγικότητας

— με το κατ' αποκοπή ποσό των εξόδων μεταφοράς για τη
σχετική περίοδο εμπορίας·

ΑρSρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1992/93, οι τιμές αναγωγής για τα
μαρούλια (κωδικοί ΣΟ 0705 11 10 και 90), εκφρασμένες σε
Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους για τα προϊόντα
της ποιοτικής κατηγορίας I, όλων των μεγεθών, που προσφέ
ρονται συσκευασμένα, καθορίζονται :
— από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 :
— από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου 1993 :
— από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου 1993 :

ότι το επίπεδο που λαμβάνεται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν
μπορεί, εντούτοις να υπερβαίνει το μέσο αριθμητικό όρο
(') ΕΕ αρι9. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1 .
0 ΕΕ αρι9. L 180 της 1 . 7. 1992, σ. 23.

70,82,
76,1 1 ,
82,90.

ΆρSρο 2

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

Αριθ. L 313/30

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 Οκτωβρίου 1992.

Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

30. 10. 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

30. 10. 92

Αριθ. L 313/31

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3139/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992
για τον καθορισμό, για την περίοδο 1992/93, των κοινοτικών τιμών προσφοράς για τις αγκι
νάρες που εφαρμόζονται έναντι της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

τριών έτων που προηγούνται της ημερομηνίας καθορισμού
της κοινοτικής τιμής προσφοράς - ότι, εντούτοις η ετήσια
κοινοτική τιμή προσφοράς δεν μπορεί να υπερβεί το επίπεδο
των τιμών αναφοράς που εφαρμόζονται έναντι των τρίτων

Κοινότητας,

χωρών ·

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

ότι, για να ληφθούν υπόψη οι εποχιακές αποκλίσεις των
τιμών, πρέπει να διαιρεθεί η περίοδος σε μία ή περισσότερες
περιόδους και να καθορισθεί μια κοινοτική τιμή προσφοράς
για καθεμία από αυτές·

τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3709/89 (')
και (ΕΟΚ) αριθ. 3648/90 (2) για τον καθορισμό των γενικών
κανόνων εφαρμογής της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας
και της Πορτογαλίας όσον αφορά το μηχανισμό αντισταθ
μίσεως κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτι
κών προερχομένων από την Ισπανία και την Πορτογαλία,
αντιστοίχως, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 1985 σχετικά με τα νομισματικά εξισωτικά
ποσά στο γεωργικό τομέα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (4), και ιδίως
το άρθρο 6 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/90 της Επιτροπής (5)
καθόρισε τον τρόπο εφαρμογής του μηχανισμού αντισταθ
μίσεως για την εισαγωγή οπωροκηπευτικών προελεύσεως
Ισπανίας και Πορτογαλίας·
ότι, βάσει των άρθρων 152 και 318 της πράξης προσχώ
ρησης καθιερώθηκε μηχανισμός αντισταθμίσεως κατά την
εισαγωγή στην Κοινότητα με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμ
βρίου 1985, εφεξής ονομαζόμενη «Κοινότητα των Δέκα»,
για τα οπωροκηπευτικά προελεύσεως Ισπανίας και Πορτο
γαλίας για τα οποία έχει καθορισθεί μια τιμή αναφοράς
όσον αφορά τις τρίτες χώρες ■ ότι πρέπει να καθορισθούν οι
τιμές της κοινοτικής προσφοράς για τις αγκινάρες προελεύ
σεως Ισπανίας και Πορτογαλίας μόνο κατά την περίοδο
εφαρμογής των τιμών αναγωγής έναντι των τρίτων χωρών,
δηλαδή από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου του επομένου
έτους ·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 2 στοιχείο α)
και το άρθρο 318 παράγραφος 1 στοιχείο α) της πράξης
προσχώρησης η κοινοτική τιμή προσφοράς υπολογίζεται
ετησίως με βάση τον αριθμητικό μέσο όρο των τιμών στην
παραγωγή κάθε κράτους μέλους της Κοινότητας των Δέκα,
αυξημένη με τις δαπάνες μεταφοράς και συσκευασίας που
επιβαρύνονται τα προϊόντα των περιοχών παραγωγής έως
τα αντιπροσωπευτικά κέντρα καταναλώσεως της Κοινότη
τας και, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των δαπανών
παραγωγής στον τομέα των οπωροκηπευτικών · ότι οι προα
ναφερθείσες τιμές στην παραγωγή αντιστοιχούν στο μέσο
όρο των τιμών που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των
C)
(2)
(3)
(")
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

363
362
164
201
366

της
της
της
της
της

13.
27.
24.
31 .
29.

12. 1989, σ. 3.
12. 1990, σ. 16.
6. 1985, σ. 6.
7. 1990, σ. 9.
12. 1990, σ. 43.

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
3709/89 και (ΕΟΚ) αριθ. 3648/90, οι τιμές στην παραγωγή
που θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της κοινοτικής
τιμής προσφοράς είναι εκείνες ενός καθορισμένου εγχωρίου
προϊόντος του οποίου τα εμπορικά χαρακτηριστικά διαπι
στώθηκαν στην ή στις αντιπροσωπευτικές αγορές που
βρίσκονται στις ζώνες παραγωγής όπου οι τιμές είναι οι
χαμηλότερες για τα προϊόντα ή τις ποικιλίες που αντιπρο
σωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής που διατίθε
ται στο εμπόριο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή και τη
διάρκεια μέρους αυτού και οι οποίες ανταποκρίνονται στην
ποιοτική κατηγορία I και σε καθορισμένους όρους όσον
αφορά τη συσκευασία· ότι o μέσος όρος των τιμών για
καθεμία αντιπροσωπευτική αγορά πρέπει να καθορίζεται
αποκλείοντας τις τιμές που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαι
ρετικά υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές σε σχέση με τις κοινο
τικές διακυμάνσεις που διαπιστώνονται στην αγορά αυτή ·
ότι, εξάλλου, έαν η μέση τιμή για ένα κράτος μέλος αποκλί
νει κατά υπέρμετρο τρόπο των φυσιολογικών αποκλίσεων,
αυτή δεν λαμβάνει υπόψη ·

ότι το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85
προβλέπει τη μείωση των γεωργικών τιμών που έχουν καθο
ρισθεί σε Ecu, τη στιγμή της ισχύος της τροποποιήσεως των
γεωργικών ισοτιμιών οι οποίες λαμβάνουν χώρα λόγω της
καταργήσεως των νομισματικών αποκλίσεων που έχουν
μεταφερθεί στην αρχή της περιόδου εμπορίας λόγω νομι
σματικής επανευθυγράμμισης · ότι στα πλαίσια της αυτό
ματης κατάργησης των αρνητικών νομισματικών αποκλί
σεων που δημιουργήθηκαν από τις επανευθυγραμμίσεις της

13ης έως 17ης Σεπτεμβρίου 1992, πρέπει να διαιρεθούν οι
τιμές σε Ecu με το συντελεστή μειώσεως των γεωργικών
τιμών που καθορίστηκε σε 1,002650 από το άρθρο 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2735/92 της Επιτροπής (6) ■
ότι η εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων οδηγεί
στον καθορισμό των κοινοτικών τιμών προσφοράς για τις
αγκινάρες για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου 1992 έως 30
Ιουνίου 1993 ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Οπωροκηπευτικών,
(6) ΕΕ αριθ. L 277 της 22. 9. 1992, σ. 18.

Αριθ. L 313/32

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1992/93, οι τιμές κοινοτικής
προσφοράς για τις αγκινάρες (κωδικός ΣΟ 0709 10 00),
εκφρασμένες σε Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους
που εφαρμόζονται έναντι της Ισπανίας και της Πορτογα
λίας, για τα προϊόντα της ποιοτικής κατηγορίας I όλων των
μεγεθών, τα οποία προσφέρονται συσκευασμένα καθορίζο
νται ως εξής:

30. 10. 92

— από 1ης Νοέμβριου
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 :
— από 1ης Ιανουαρίου
μέχρι 30 Απριλίου 1993 :
— Μάιος 1993 :
— Ιούνιος 1993 :

89,75,

73,04,
60,96,
47,45 .

ΆρSρο 2

O παρών Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεμβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1992.

Για την Επιτροπή
Ray MAC SΗΑRRΥ

Μέλος της Επιτροπής

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

30. 10. 92

Αριθ. L 313/33

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3140/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992

για τον καθορισμό, για την περίοδο 1992/93, των κοινοτικών τιμών προσφοράς για τα
κατσαρά αντίδια που εφαρμόζονται έναντι της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3709/89 (') και (ΕΟΚ) αριθ.
3648/90 (2) του Συμβουλίου, για τον καθορισμό των γενικών
κανόνων εφαρμογής της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας
και της Πορτογαλίας όσον αφορά το μηχανισμό αντισταθ
μίσεως κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτι
κών προερχομένων από την Ισπανία και την Πορτογαλία
αντιστοίχως και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/90 της Επιτροπής της

19ης Δεκεμβρίου 1990 (3) καθόρισε τον τρόπο εφαρμογής
του μηχανισμού αντισταθμίσεως για την εισαγωγή οπωρο
κηπευτικών προελεύσεως Ισπανίας και Πορτογαλίας·
ότι βάσει των άρθρων 152 και 318 της πράξης προσχώρησης
καθιερώθηκε μηχανισμός αντισταθμίσεως κατά την εισα
γωγή στην Κοινότητα με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμ
βρίου 1985, εφεξής ονομαζόμενη « Κοινότητα των Δέκα»,
για τα οπωροκηπευτικά προελεύσεως Ισπανίας και Πορτο
γαλίας για τα οποία έχει καθορισθεί μία τιμή αναφοράς
όσον αφορά τις τρέτες χώρες · ότι πρέπει να καθορισθούν οι
τιμές της κοινοτικής προσφοράς για τα κατσαρά αντίδια
προελεύσεως Ισπανίας και Πορτογαλίας μόνο κατά την
περίοδο εφαρμογής των τιμών αναγωγής έναντι των τρίτων
χωρών, δηλαδή από 15 Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαρτίου του
επομένου έτους·
ότι σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 2 στοιχείο α)
και το άρθρο 318 παράγραφος 1 στοιχείο α) της πράξης
προσχώρησης η κοινοτική τιμή προσφοράς υπολογίζεται
ετησίως με βάση τον αριθμητικό μέσο όρο των τιμών στην
παραγωγή κάθε κράτους μέλους της Κοινότητας των Δέκα,
αυξημένη με τις δαπάνες μεταφοράς και συσκευασίας που
επιβαρύνονται τα προϊόντα των περιοχών παραγωγής έως
τα αντιπροσωπευτικά κέντρα καταναλώσεως της Κοινότη
τας και, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των δαπανών
παραγωγής στον τομέα των οπωροκηπευτικών · ότι οι προα
ναφερθείσες τιμές στην παραγωγή αντιστοιχούν στο μέσο
όρο των τιμών που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των
τριών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας καθορισμού
της κοινοτικής τιμής προσφοράς· ότι, εντούτοις η ετήσια
κοινοτική τιμή προσφοράς δεν μπορεί να υπερβεί το επίπεδο

των τιμών αναφοράς που εφαρμόζεται έναντι των τρίτων
χωρών ■
ότι για να ληφθούν υπόψη οι εποχιακές αποκλίσεις των
τιμών, πρέπει να διαιρεθεί η περίοδος σε μία ή περισσότερες
περιόδους και να καθορισθεί μία κοινοτική τιμή προσφοράς
για κάθε μία από αυτές·

ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
3709/89 και (ΕΟΚ) αριθ. 3648/90, οι τιμές στην παραγωγή
που θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της κοινοτικής
τιμής προσφοράς είναι εκείνες ενός καθορισμένου εγχωρίου
προϊόντος του οποίου τα εμπορικά χαρακτηριστικά διαπι
στώθηκαν στην ή στις αντιπροσωπευτικές αγορές που
βρίσκονται στις ζώνες παραγωγής όπου οι τιμές είναι οι
χαμηλότερες για τα προϊόντα ή τις ποικιλίες που αντιπρο
σωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής που διατίθε
ται στο εμπόριο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή κατά τη
διάρκεια μέρους αυτού και οι οποίες ανταποκρίνονται στην
ποιοτική κατηγορία 1 και σε καθορισμένους όρους όσον
αφορά τη συσκευασία· ότι o μέσος όρος των τιμών για
κάθε μία αντιπροσωπευτική αγορά πρέπει να καθορίζεται
αποκλείοντας τις τιμές που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαι
ρετικά υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές σε σχέση με τις κοινο
τικές διακυμάνσεις που διαπιστώνονται στην αγορά αυτή ■
ότι, εξάλλου, εάν η μέση τιμή για ένα κράτος μέλος αποκλί
νει κατά υπέρμετρο τρόπο των φυσιολογικών αποκλίσεων,
αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη ·

ότι η εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων οδηγεί
στον καθορισμό των κοινοτικών τιμών προσφοράς για τα
κατσαρά αντίδια για την περίοδο από 15 Νοεμβρίου 1992
έως 31 Μαρτίου 1993 ·

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

ΆρSρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1992/93, οι τιμές κοινοτικής
προσφοράς για τα κατσαρά αντίδια (κωδικός ΣΟ
0705 29 00), εκφρασμένες σε Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθα
ρού βάρους, που εφαρμόζονται έναντι της Ισπανίας και της
Πορτογαλίας, για τα προϊόντα της ποιοτικής κατηγορίας 1 ,
όλων των μεγεθών, τα οποία προσφέρονται συσκευασμένα
καθορίζονται ως εξής:
— από 15 Νοεμβρίου 1992 μέχρι 31 Ιανουαρίου 1993 : 57,30
— από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 1993 : 60,01 .
ΆρSρο 2

(') ΕΕ αρι9. L 363 της 13. 12. 1989, α 3.
(2) ΕΕ αρι3. L 362 της 27. 12. 1990, σ. 16.
(3) ΕΕ αριθ. L 366 της 29. 12. 1990, α 43.

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Νοεμβρίου
1992.

Αριθ. L 313/34

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 Οκτωβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

30. 10. 92

Αριθ. L 313/35

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

30. 10. 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3141/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992

για τον καθορισμό, για την περίοδο 1992/93, των κοινοτικών τιμών προσφοράς για τα κεφα
λωτά μαρούλια που εφαρμόζονται έναντι της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3709/89 (')
και (ΕΟΚ) αριθ. 3648/90 (2) για τον καθορισμό των γενικών
κανόνων εφαρμογής της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας
και της Πορτογαλίας όσον αφορά το μηχανισμό αντισταθ
μίσεως κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευ
τικών προερχομένων από την Ισπανία και την Πορτογαλία,
αντιστοίχως, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/90 της Επιτροπής της
19ης Δεκεμβρίου 1 990 (3) καθόρισε τον τρόπο εφαρμογής
του μηχανισμού αντισταθμίσεως για την εισαγωγή οπωρο
κηπευτικών προελεύσεως Ισπανίας και Πορτογαλίας·
ότι, βάσει των άρθρων 152 και 318 της πράξης προσχώ
ρησης καθιερώθηκε μηχανισμός αντισταθμίσεως κατά την
εισαγωγή στην Κοινότητα με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμ
βρίου 1985, εφεξής ονομαζόμενη «Κοινότητα των Δέκα»,
για τα οπωροκηπευτικά προελεύσεως Ισπανίας και Πορτο
γαλίας για τα οποία έχει καθορισθεί μία τιμή αναφοράς
όσον αφορά τις τρίτες χώρες · ότι πρέπει να καθορισθούν οι
τιμές της κοινοτικής προσφοράς για τα κεφαλωτά μαρούλια
προελεύσεως Ισπανίας και Πορτογαλίας μόνο κατά την
περίοδο εφαρμογής των τιμών αναγωγής έναντι των τρίτων
χωρών, δηλαδή από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου του
επομένου έτους·

ότι, για να ληφθούν υπόψη οι εποχιακές αποκλίσεις τρν
τιμών, πρέπει να διαιρεθεί η περίοδος σε μία ή περισσότερες
περιόδους και να καθορισθεί μία κοινοτική τιμή προσφοράς
για καθεμία από αυτές·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
3709/89 και (ΕΟΚ) αριθ. 3648/90, οι τιμές στην παραγωγή
που θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της κοινοτικής
τιμής προσφοράς είναι εκείνες ενός καθορισμένου εγχωρίου
προϊόντος του οποίου τα εμπορικά χαρακτηριστικά διαπι
στώθηκαν στην ή στις αντιπροσωπευτικές αγορές που
βρίσκονται στις ζώνες παραγωγής όπου οι τιμές είναι οι
χαμηλότερες για τα προϊόντα ή τις ποικιλίες που αντιπρο
σωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής που διατίθε
ται στο εμπόριο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ή 'κατά τη
διάρκεια μέρους αυτού και οι οποίες ανταποκρίνονται στην
ποιοτική κατηγορία I και σε καθορισμένους όρους όσον
αφορά τη συσκευασία· ότι o μέσος όρος των τιμών για
καθεμία αντιπροσωπευτική αγορά πρέπει να καθορίζεται
αποκλείοντας τις τιμές που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαι
ρετικά υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές σε σχέση με τις κοινο
τικές διακυμάνσεις που διαπιστώνονται στην αγορά αυτή ·
ότι, εξάλλου, έαν η μέση τιμή για ένα κράτος μέλος αποκλί
νει κατά υπέρμετρο τρόπο των φυσιολογικών αποκλίσεων,
αυτή δεν λαμβάνει υπόψη ·

ότι η εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων οδηγεί
στον καθορισμό των κοινοτικών τιμών προσφοράς για τα
κεφαλωτά μαρούλια για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου
1992 έως 31 Μαΐου 1993 ·

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

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 2 στοιχείο α)
και το άρθρο 318 παράγραφος 1 στοιχείο α) της πράξης
προσχώρησης η κοινοτική τιμή προσφοράς υπολογίζεται
ετησίως με βάση τον αριθμητικό μέσο όρο των τιμών στην
παραγωγή κάθε κράτους μέλους της Κοινότητας των Δέκα,

αυξημένη με τις δαπάνες μεταφοράς και συσκευασίας που
επιβαρύνονται τα προϊόντα των περιοχών παραγωγής έως
τα αντιπροσωπευτικά κέντρα καταναλώσεως της Κοινότη
τας και, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των δαπανών
παραγωγής στον τομέα των οπωροκηπευτικών ■ ότι οι προα
ναφερθείσες τιμές στην παραγωγή αντιστοιχούν στο μέσο

όρο των τιμών που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των
τριών έτων που προηγούνται της ημερομηνίας καθορισμού
της κοινοτικής τιμής προσφοράς · ότι, εντούτοις, η ετήσια
κοινοτική τιμή προσφοράς δεν μπορεί να υπερβεί το επίπεδο
των τιμών αναφοράς που εφαρμόζονται έναντι των τρίτων ,

Άρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1992/93, οι τιμές κοινοτικής
προσφοράς για τα κεφαλωτά μαρούλια (κωδικοί ΣΟ
0705 11 10 και 90), εκφρασμένες σε Ecu ανά 100 χιλιό
γραμμα καθαρού βάρους που εφαρμόζονται έναντι της
Ισπανίας και της Πορτογαλίας, για τα προϊόντα της ποιοτι
κής κατηγορίας I όλων των μεγεθών, τα οποία προσφέ
ρονται συσκευασμένα καθορίζονται ως εξής :
— από 1ης
μέχρι 31
— από 1ης
μέχρι 28
— από 1ης

Νοέμβριου
Δεκεμβρίου 1992 :
Ιανουαρίου
Φεβρουαρίου 1993 :
Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου 1993 :

70,70,
75,60,
82,34.

χωρών ·
Άρθρο 2
(') ΕΕ αριθ. L 363 της 13. 12. 1989, σ. 3.
0) ΕΕ αριθ. L 362 της 27. 12. 1990, σ. 16.
P) ΕΕ αριθ. L 366 της 29. 12. 1990, σ. 43.

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

Αριθ. L 313/36

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 Οκτωβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροΐΐής
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Αριθ. L 313/37

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3142/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Οκτωβρίου 1992
για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1992/93, της κοινοτικής τιμής προσφοράς των
μανταρινιών, συμπεριλαμβανομένων των tangerines, satsumas, wilkings και άλλων παρό
μοιων υβριδίων εσπεριδοειδών, εξαιρέσει των κλημεντινών, που εφαρμόζεται έναντι της
Ισπανίας και της Πορτογαλίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την . ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3709/89 (') και (ΕΟΚ) αριθ.
3648/90 (2) του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών
κανόνων εφαρμογής της πράξης προσχώρησης της Ισπανίας
και της Πορτογαλίας όσον αφορά το μηχανισμό αντισταθ
μίσεως κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτι
κών προερχομένων από την Ισπανία και την Πορτογαλία
αντιστοίχως και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουλίου 1985 σχετικά με τα νομισματικά εξισωτικά
ποσά στο γεωργικό τομέα (3), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (4), και ιδίως
το άρθρο 6 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/90 της Επιτροπής (5)
καθόρισε τον τρόπο εφαρμογής του μηχανισμού αντισταθ
μίσεως για την εισαγωγή οπωροκηπευτικών προελεύσεως
Ισπανίας και Πορτογαλίας·
ότι βάσει των άρθρων 152 και 318 της πράξης προσχώρησης
καθιερώθηκε μηχανισμός αντισταθμίσεως κατά την εισα
γωγή στην Κοινότητα με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμ
βρίου 1985, εφεξής ονομαζόμενη «Κοινότητα των Δέκα»,
για τα οπωροκηπευτικά προελεύσεως Ισπανίας και Πορτο
γαλίας για τα οποία έχει καθορισθεί μια τιμή αναφοράς
όσον αφορά τις τρίτες χώρες · ότι πρέπει να καθορισθεί η
τιμή της κοινοτικής προσφοράς για τα μανταρίνια, συμπερι
λαμβανομένων των tangerines, satsumas, wilkings και άλλων
παρόμοιων υβριδίων εσπεριδοειδών, εξαιρέσει των κλημε
ντινών, προελεύσεως Ισπανίας και Πορτογαλίας μόνο κατά
την περίοδο εφαρμογής της τιμής αναγωγής έναντι των
τρίτων χωρών, δηλαδή από την 1η Νοεμβρίου μέχρι τέλος
Φεβρουαρίου του επομένου έτους ·
ότι σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 2 στοιχείο α)
και το άρθρο 318 παράγραφος 1 στοιχείο α) της πράξης
προσχώρησης, η κοινοτική τιμή προσφοράς υπολογίζεται
ετησίως με βάση τον αριθμητικό μέσο όρο των τιμών στην
παραγωγή κάθε κράτους μέλους της Κοινότητας των Δέκα,
αυξημένη με τις δαπάνες μεταφοράς και συσκευασίας που
επιβαρύνονται τα προϊόντα των περιοχών παραγωγής έως
τα αντιπροσωπευτικά κέντρα καταναλώσεως της Κοινότη
τας και, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των δαπανών
παραγωγής στον τομέα των οπωροκηπευτικών ■ ότι οι προα

ναφερθείσες τιμές στην παραγωγή αντιστοιχούν στο μέσο
όρο των τιμών που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια των

τριών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας καθορισμού
της κοινοτικής τιμής προσφοράς · ότι, εντούτοις η ετήσια
κοινοιτική τιμή προσφοράς δεν μπορεί να υπερβεί το
επίπεδο των τιμών αναφοράς που εφαρμόζεται έναντι των
τρίτων χωρών ·

ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
3709/89 και (ΕΟΚ) αριθ. 3648/90, οι τιμές στην παραγωγή
που θα ληφθούν υπόψη για τον καθορισμό της κοινοτικής
τιμής προσφοράς είναι εκείνες ενός καθορισμένου εγχωρίου
προϊόντος του οποίου τα εμπορικά χαρακτηριστικά διαπι
στώθηκαν στην ή στις αντιπροσωπευτικές αγορές που
βρίσκονται στις ζώνες παραγωγής όπου οι τιμές είναι οι
χαμηλότερες για τα προϊόντα ή τις ποικιλίες που αντιπρο
σωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής που διατίθε
ται στο εμπόριο καθόλη τη διάρκεια του έτους ή κατά τη
διάρκεια μέρους αυτού και οι οποίες ανταποκρίνονται στην
ποιοτική κατηγορία I και σε καθορισμένους όρους όσον
αφορά τη συσκευασία· ότι o μέσος όρος των τιμών για
καθεμία αντιπροσωπευτική αγορά πρέπει να καθορίζεται
αποκλείοντας τις τιμές που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαι
ρετικά υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές σε σχέση με τις κοινο
τικές διακυμάνσεις που διαπιστώνονται στην αγορά αυτή ·
ότι, εξάλλου, εάν η μέση τιμή για ένα κράτος μέλος αποκλί
νει κατά υπέρμετρο τρόπο των φυσιολογικών αποκλίσεων,
αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη ·

ότι η εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων οδηγεί
στον καθορισμό της κοινοτικής τιμής προσφοράς για τα
μανταρίνια, συμπεριλαμβανομένων των tangerines, satsumas,
wilkings και άλλων παρόμοιων υβριδίων εσπεριδοειδών,
εξαιρέσει των κλημεντινών, για την περίοδο από την 1η
Νοεμβρίου 1992 έως τις 28 Φεβρουαρίου 1993 ·
ότι το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85
προβλέπει τη μείωση των γεωργικών τιμών που έχουν καθο
ρισθεί σε Ecu, τη στιγμή της ισχύος της τροποποιήσεως των
γεωργικών ισοτιμιών οι οποίες λαμβάνουν χώρα λόγω της
καταργήσεως των νομισματικών αποκλίσεων που έχουν
μεταφερθεί στην αρχή της περιόδου εμπορίας λόγω νομι
σματικής επανευθυγράμμισης · ότι στα πλαίσια της αυτό
ματης κατάργησης των αρνητικών νομισματικών αποκλί
σεων που δημιουργήθηκαν από τις επανευθυγραμμίσεις της
13ης έως 17ης Σεπτεμβρίου 1992, πρέπει να διαιρεθούν οι
τιμές σε Ecu με το συντελεστή μειώσεως των γεωργικών
τιμών που καθορίστηκε σε 1,002650 από το άρθρο 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2735/92 της Επιτροπής (6) ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αρι9.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

363
362
164
201
366

της
της
της
της
της

13.
27.
24.
31 .
29.

12. 1989, σ. 3.
12. 1990, α 16.
6. 1985, σ. 6.
7. 1990, σ. 9.
12. 1990, σ. 43.

είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Οπωροκηπευτικών,
(6) ΕΕ αριθ. L 277 της 22. 9. 1992, σ. 18.
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Αριθ. L 313/38

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1992/93, η τιμή κοινοτικής
προσφοράς για τα μανταρίνια, συμπεριλαμβανομένων των
tangerines, satsumas, wilkings και άλλων παρόμοιων υβριδίων
εσπεριδοειδών, εξαιρέσει των κλημεντινών, (κωδικοί Σο
0805 20 30, 50, 70 και 90 εκφρασμένη σε Ecu ανά 100 χιλιό
γραμμα καθαρού βάρους, που εφαρμόζεται έναντι της Ισπα

νίας και της Πορτογαλίας για τα προϊόντα της ποιοτικής
κατηγορίας I, όλων των μεγεθών, τα οποία προσφέρονται
συσκευασμένα καθορίζεται ως εξής:
από την 1η , Νοεμβρίου 1992
έως τις 28 Φεβρουαρίου 1993 :
27,57.
ΆρSρο 2

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

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

Βρυξέλλες 29 Οκτωβρίου 1992.
Γιa την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 313/39
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3143/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992

σχετικά με προκήρυξη διαρκούς διαγωνισμού για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την
εξαγωγή ελαιόλαδου για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου 1992 έως 31 Οκτωβρίου 1993
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα· ότι οι

Έχοντας υπόψη :

διατάξεις των κανονισμών αυτών εφαρμόζονται στο ελαιό
λαδο · ότι είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν οι κοινές
διατάξεις με ορισμένες ειδικές διατάξεις·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό αριθ. 136/66/EGK του Συμβουλίου της 22ας
Σεπτεμβρίου 1966 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
τάία 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 τα άρθρα 5 και 7,

ότι υπάρχει γενικό ενδιαφέρον για την εξάπλωση της
χρήσης του Ecu σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό
κοινοτικών εμπορικών συναλλαγών
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Λιπαρών Ουσιών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:

ότι τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της
παγκόσμιας αγοράς ελαιόλαδου δεν είναι επαρκή για να
καθοριστούν οι επιστροφές σύμφωνα με την κανονική
διαδικασία · ότι, κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλε
φθεί για τους επόμενους μήνες η δυνατότητα καθορισμού
των ποσών της επιστροφής χρησιμοποιώντας τη διαδικασία
διαγωνισμού και προβλέποντας την προκήρυξη διαρκούς
διαγωνισμού ·

ότι, λόγω ορισμένων ειδικών περιπτώσεων ζήτησης ελαιόλα
δου στην παγκόσμια αγορά, είναι απαραίτητο να προβλε
φθεί η δυνατότητα τροποποίησης ορισμένων όρων του διαρ

Άρθρο 1

1 . Προκηρύσσεται διαρκής διαγωνισμός για τον καθορι
σμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιολάδου, που
υπάγεται στους ακόλουθους κωδικούς ΣΟ :
— 1509 1090,
— 15099000,
— 15100090.

2. O διαρκής διαγωνισμός παραμένει ανοικτός μέχρι τις
31 Οκτωβρίου 1993. Κατά τη διάρκειά του διεξάγονται μερι
κοί διαγωνισμοί.
Άρθρο 2

κούς διαγωνισμού·

ότι, λόγω του ειδικού χαρακτήρα του διαγωνισμού, είναι
σκόπιμο να προβλεφθούν οι λεπτομέρειες σχετικά με τη
διεξαγωγή του ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εμπο
ρευόμενους στα διάφορα κράτη μέλη να συμμετάσχουν
κάτω από ίσους όρους, παρέχοντας, συγχρόνως ορισμένες
εγγυήσεις όσον αφορά το κύρος των προσφορών ·
ότι, για να εξασφαλισθεί η σωστή διαξαγωγή του διαγωνι
σμού, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν διαδικασίες για τη
λήψη αποφάσεων σχετικά με τον καθορισμό των επιστρο
φών και την κατακύρωση του διαγωνισμού ■
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής (4)
προβλέπει τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώ
τος επιστροφών κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων,
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1 525/92 (5) · ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της
Επιτροπής (6), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2101 /92 (7), προβλέπει τις κοινές λεπτομέρειες
εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής
(')
0
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αρι9.
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 351 της 14. 12. 1987, σ. 1 .
L 160 της 13. 6. 1992, σ. 7.
(6) ΕΕ αριθ. L 331 της 2. 12. 1988, σ. 1 .

O ΕΕ αριθ. L 210 της 25. 7. 1992, σ. 18.

Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού και σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 38 του κανονισμού
αριθ. 136/66/EOK, η Επιτροπή μπορεί :
α) να προκηρύσσει διαγωνισμούς με υποχρεωτικό προορι
σμό (ειδικός διαγωνισμός) σε σχέση με αιτήσεις ελαίου
ορισμένων τρίτων χωρών·
β) να περιορίζει τις ποιότητες ή τις ποσότητες που μπορούν
να αποτελέσουν αντικείμενο προσφορών
γ) να ακυρώσει έναν ή περισσότερους μερικούς διαγωνι
σμούς πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται για
την υποβολή των προσφορών
δ) να αποκλείσει από το διαγωνισμό ορισμένες χώρες προο
ρισμού ή να προβλέψει τη χορήγηση διαφοροποιημένων
επιστροφών ανάλογα με τη χώρα προορισμού.

Άρθρο 3
1 . Οι προθεσμίες για την υποβολή των προσφορών για
τους μερικούς διαγωνισμούς είναι οι ακόλουθες:
— για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο,
Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Οκτώ
βριο : από 5 έως 9, ώρα 13.00 και από 19 έως 23, ώρα
13.00,

— για το μήνα Αύγουστο : από 19 έως 23, ώρα 13.00,
— για το μήνα Δεκέμβριο : από 10 έως 14, ώρα 13.00.

Αριθ. L 313/40

Αυτή η ωρα λήξεως είναι ώρα Βελγίου. Στην περίπτωση
κατά την οποία η ημέρα λήξεως της προθεσμίας σε ένα
κράτος μέλος είναι αργία για τον οργανισμό που είναι
επιφορτισμένος με τη λήψη των προσφορών, η προθεσμία
λήγει ώρα 13.00 την τελευταία προηγούμενη εργάσιμη
ημέρα.

2. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό είτε
καταθέτοντας γραπτώς την προσφορά στον αρμόδιο οργανι
σμό ενός κράτους μέλους, έναντι αποδείξεως παραλαβής,
είτε με συστημένη επιστολή είτε με τέλεξ, τελεφάξ ή τηλε
γράφημα που απευθύνεται στον εν λόγω οργανισμό.
Σε περίπτωση που ένας εμπορευόμενος συμμετέχει σε ένα
διαγωνισμό για περισσότερες από μία ποιότητες, συσκευα
σίες ή, ενδεχομένως, χώρες προορισμού, πρέπει να υποβάλει
ξεχωριστή για κάθε περίπτωση προσφορά.
3.

Στην προσφορά αναφέρονται :

α) o κανονισμός προκήρυξης του διαγωνισμού και o
μερικός ή ειδικός διαγωνισμός τον οποίο αφορά η
προσφορά ·
β) το όνομα και η διεύθυνση του προσφέροντος ·
γ) η ποσότητα, η ποιότητα και οι διακρίσεις του κοινού
δασμολογίου του ελαιόλαδου που πρόκειται να εξαχθεί,
καθώς και η συσκευασία του ελαίου, κάνοντας διαχωρι
σμό ανάμεσα στο ελαιόλαδο σε άμεσες συσκευασίες
καθαρής περιεκτικότητας κατώτερης ή ίσης με 5 λίτρα
και στο ελαιόλαδο σε άλλες συσκευασίες ·
δ) η χώρα προορισμού, στην περίπτωση που η επιστροφή
διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα προορισμού·
ε) το ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή, ανά 100
χιλιόγραμμα ελαιολάδου, εκφρασμένο σε Ecu ■
στ) το ποσό της εγγύησης που πρέπει να συσταθεί τουλάχι
στον για· την ποσότητα ελαιόλαδου που αναφέρεται
στο στοιχείο γ), εκφρασμένο στο νόμισμα του κράτους
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η προσφορά.
4.
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7.

H προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη αν δεν έχει

υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονι
σμού ή περιλαμβάνει όρους διαφορετικούς από εκείνους που
έχουν προβλεφθεί.
8.

Μια κατατεθείσα προσφορά δεν μπορεί να αποσυρθεί.
ΆρSρο 4

1 . O προσφέρων συστήνει εγγύηση 10 Ecu ανά 100 χιλιό
γραμμα ελαιολάδου προς εξαγωγή. Για τους υπερθεματι
στές, η εγγύηση αυτή αποτελεί την εγγύηση τη σχετική με
το πιστοποιητικό εξαγωγής.

2. Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της
Επιτροπής (') εφαρμόζονται στις εγγυήσεις που αναφέρονται
στον παρόντα κανονισμό. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85, οι υποχρεώσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), καθώς και η
τήρηση της προβλεπόμενης προθεσμίας, πρέπει να θεωρού
νται πρωτογενείς απαιτήσεις.

3. Εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας, η εγγύηση αποδε
σμεύεται μόνο :
α) όσον αφορά τους προσφέροντες, για την ποσότητα για
την οποία η προσφορά δεν ελήφθη υπόψη ■
β) όσον αφορά τους υπερθεματιστές, μόνο :

— για την ποσότητα σχετικά με την οποία δεν τήρησαν
την υποχρέωση εξαγωγής που απορρέει από το πιστο
ποιητικό το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 9, οι διατά
ξεις του άρθρου 33 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3719/88 εξακολουθούν να εφαρμόζονται,
— αν αποδειχθεί ότι το ελαιόλαδο έχει φθάσει στον
προορισμό του όταν μια συγκεκριμένη επιστροφή
στο πλαίσιο του διαγωνισμού ισχύει μόνο για
ορισμένες τρίτες χώρες.

H προσφορά είναι έγκυρη μόνον αν :

α) η ποσότητα που πρέπει να εξαχθεί ανέρχεται τουλάχι
στον σε 5 τόνους της ίδιας ποιότητας, όσον αφορά το
ελαιόλαδο σε άμεσες συσκευασίες καθαρής περιεκτι
κότητας κατώτερης ή ίσης με 5 λίτρα, και τουλάχι
στον σε 20 τόνους της ίδιας ποιότητας όσον αφορά το
ελαιόλαδο σε άλλες συσκευασίες·
β) πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών, προσκομίζεται απόδειξη ότι o προσφέ
ρων έχει συστήσει την εγγύηση που αναφέρεται στην
προσφορά ·
γ) περιλαμβάνει όλες τις ενδείξεις που αναφέρονται στην
. παράγραφο 3 .

5. H προσφορά ισχύει μόνο για ένα μερικό διαγωνισμό ή,
ενδεχομένως, για έναν ειδικό διαγωνισμό. Στην προσφορά
μπορεί να αναφέρεται ότι θεωρείται ότι έχει υποβληθεί
μόνον αν η ποσότητα που κατακυρώνεται αντιπροσωπεύει
το σύνολο ή συγκεκριμένο μέρος της ποσότητας που αναφέ
ρεται.

6. H προσφορά καθώς και οι αποδείξεις και δηλώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 ανωτέρω αναγρά
φονται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες
γλώσσες του κράτους μέλους του οποίου o αρμόδιος οργανι
σμός παραλαμβάνει την προσφορά.

ΆρSρο 5

1 . H εξέταση των προσφορών πραγματοποιείται από τον
αρμόδιο οργανισμό του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους,
κεκλεισμένων των θυρών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων
της παραγράφου 2, τα άτομα που είναι παρόντα κατά την
εξέταση των προσφορών έχουν υποχρέωση να τηρήσουν το
απόρρητο.

2. Οι προσφορές ανακοινώνονται με τέλεξ ή τελεφάξ,
ανωνύμως και χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή.
ΆρSρο 6
1 . Λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την κατάσταση και την
προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς ελαιολάδου στην Κοινό
τητα και στη διεθνή αγορά, - και με βάση τις ληφθείσες
προσφορές, προβαίνουμε, με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 38 του κανονισμού αριθ. 136/66/EOK στον
καθορισμό ενός μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την
εξαγωγή για καθεμία από τις διακρίσεις της ΣΟ που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 . O καθορισμός γίνεται το αργότερο την
όγδοη ημέρα μετά τη λήξη κάθε προθεσμίας που προβλέπε
ται για την κατάθεση των προσφορών.
(') ΕΕ αρι9. L 205 της 3. 8. 1985, σ. 5.
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2. Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, μπορεί επίσης να
αποφασισθεί :
— o καθορισμός μιας μέγιστης ποσότητας για κάθε μερικό
διαγωνισμό,
— η μη διεξαγωγή ενός ορισμένου μερικού ή ειδικού διαγω
νισμού.
3 . Οι επιστροφές μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα
με τη συσκευασία, δηλαδή ανάλογα αν το ελαιόλαδο είναι
συσκευασμένο σε άμεσες συσκευασίες καθαρής περιεκτικό
τητας κατώτερης ή ίσης με 5 λίτρα ή σε άλλες συσκευασίες.
4. Εφόσον προβλέπεται διαφοροποίηση των προορισμών,
οι επιστροφές καθορίζονται ανάλογα με τις ειδικές συνθή
κες που επικρατούν σε κάθε χώρα προορισμού.
5. Το ποσό της επιστροφής προσαρμόζεται κατά τη διάρ
κεια της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού εξαγωγής που
αναφέρεται στο άρθρο 9, συναρτήσει της διακυμάνσεως της
τιμής κατωφλίου που λαμβάνει χώρα μεταξύ της ημέρας
ενάρξεως ισχύος της εν λόγω επιστροφής και της ημέρας
αποδοχής της δηλώσεως εξαγωγής.

6. ' Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2
πρώτη περίπτωση, όταν καθοριστεί ένα μέγιστο ποσό της
επιστροφής κατά την εξαγωγή, o διαγωνισμός κατακυρώνε
ται στον ή στους προσφέροντες των οποίων η προσφορά
ανέρχεται στο επίπεδο του μέγιστου ποσού της επιστροφής
κατά την εξαγωγή ή σε κατώτερο επίπεδο για την ποσότητα
που αναφέρεται στην προσφορά.

Άρθρο 7
1 . Όταν έχει καθοριστεί μέγιστη ποσότητα για ένα
μερικό διαγωνισμό, o διαγωνισμός κατακυρώνεται ανάλογα
με το ύψος της επιστροφής αρχίζοντας από τον προσφέ
ροντα του οποίου η προσφορά αναφέρει τη χαμηλότερη
επιστροφή κατά την εξαγωγή, μέχρις εξαντλήσεως της μέγι
στης ποσότητας.

2.

Ωστόσο, σε περίπτωση που η διαδικασία ακύρωσης η

οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 έχει σαν αποτέ

Αριθ. L 313/41

λεσμα, με το να ληφθεί υπόψη μία προσφορά, την υπέρβαση
της μέγιστης ποσότητας, o διαγωνισμός κατακυρώνεται στο
σχετικό προσφέροντα μόνο για την ποσότητα που καθιστά
δυνατή την εξάντληση της μέγιστης ποσότητας. Οι
προσφορές που αναφέρουν την ίδια επιστροφή και οδηγούν,
σε περίπτωση αποδοχής του συνόλου των ποσοτήτων που
αντιπροσωπεύουν, στην υπέρβαση της μέγιστης ποσότητας,
λαμβάνονται υπόψη :
— είτε. σε αναλογία με τη συνολική ποσότητα που αναφέ
ρεται σε κάθε προσφορά,

— είτε, ανά υπερθεματιστή, μέχρι μιας μέγιστης ποσότητας
που πρέπει να προσδιορισθεί.
Άρθρο 8

O αρμόδιος οργανισμός του σχετικού κράτους μέλους
πληροφορεί αμέσως όλους τους προσφέροντες σχετικά με το

αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό. Εξάλλου,
o αρμόδιος οργανισμός χορηγεί στους υπερθεματιστές για
την ποσότητα που έχει κατακυρωθεί, πιστοποιητικό εξαγω
γής στο οποίο εμφαίνεται, στο χώρο 18 α), η επιστροφή η
οποία αναφέρεται στην προσφορά και το οποίο προσδιορί
ζει επίσης την ποιότητα, τη συσκευασία και, ενδεχομένως
τον προορισμό του ελαίου.

Άρθρο 9

O υπερθεματιστής έχει την υποχρέωση να εξάγει την ποσό
τητα, ποιότητα, συσκευασία και, ενδεομένως, προς τη χώρα
προορισμού που αναφέρεται στην προσφορά, κατά τη διάρ
κεια της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού εξαγωγής που
έχει λάβει.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτές δεν μεταβιβά
ζονται.

Άρθρο 10

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

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

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριν. 3144/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Οκτωβρίου 1992
περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της των κατηγοριών
16 και 74 (αύξοντες αριθμοί 40.0160 και 40.0740), καταγωγής Ινδίας, δικαιούχου των προβλε
πόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα
γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσό
μενων χωρών ('), όπως παρατάθηκε, για το 1992, με τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3587/91 (2), και ιδίως το άρθρο 12,

ότι για τα προϊόντα των κατηγοριών 16 και 74 (αύξοντες
αριθμοί 40.0160 και 40.0740), καταγωγής Ινδίας, η οροφή
διαμορφώνεται σε ύψος 99 000 και 67 000 τεμαχίων αντί
στοιχα · ότι, στις 27 Φεβρουαρίου 1992, οι εισαγωγές των εν
λόγω προϊόντων καταγωγής Ινδίας στην Κοινότητα, δικαι
ούχου των δασμολογικών προτιμήσεων, έχουν καλύψει διά
καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής·
ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Ινδίας,

Εκτιμώντας :

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1992, σε κάθε κατηγορία προϊό
ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζον
ται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις

χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1
του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών
Αύξων
αριθμός

Κατηγορία
(μονάδες)

40.0160

16
(1 000 τεμάχια)

Κωδικός ΣΟ

6203 1100
6203 12 00
6203 19 10

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Από τις 2 Νοεμβρίου 1992, η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί, για το 1992, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3832/90, επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα των παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Ινδίας :

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κοστούμια και σύνολα, εκτός από τα πλεκτά για
άνδρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές
ή τεχνητές ίνες με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι

6203 19 30
6203 2100
6203 22 80
6203 23 80

6203 29 18

621 1 32 31
6211 33 31

40.0740

Φόρμες σπορ (Trainings) φοδραρισμένες των οποίων η
εξωτερική επιφάνεια αποτελείται από ένα και μόνο
ύφασμα για άνδρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι
ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

74

6104 1 1 00

Κοστούμια-ταγιέρ και σύνολα πλεκτά για γυναίκες ή

(1 000 τεμάχια)

6104 12 00

κορίτσια από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνη

6104 13 00

τές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι

ex 6104 19 00
6104 2100
6104 22 00
6104 23 00
ex 6104 29 00

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
O ΕΕ αριθ. L 341 της 12. 12. 1991 , σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1509/92 (ΕΕ αριθ. L 159
της 12. 6. 1992, σ. 1 ).

30. 10. 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή 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 Οκτωβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3145/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα των κατηγοριών 18,
58 και 59 (αύξοντες αριθμοί 40.0180, 40.0580 και 40.0590), καταγωγής Ινδίας, δικαιούχου των
προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτι
μήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα
γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο *
ότι για τα προϊόντα των κατηγοριών 18, 58 και 59 (αύξοντες

Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσό
μενων χωρών ('), όπως παρατάθηκε, για το 1992, με τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3587/91 (2), και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας:
ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1992, σε κάθε κατηγορία προϊό
ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζον
ται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις
χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1
του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών
Αύξων
αριθμός

40.0180

Κατηγορία
(μονάδες)

18

(τόνοι)

αριθμοί 40.0180, 40.0580 και 40.0590), καταγωγής Ινδίας, η
οροφή διαμορφώνεται σε ύψος 112, 3 675 και 310 τόνων

αντίστοιχα ■ ότι, στις 30 Απριλίου 1992, οι εισαγωγές των εν
λόγω προϊόντων καταγωγής Ινδίας στην Κοινότητα, δικαι
ούχου των δασμολογικών προτιμήσεων, έχουν καλύψει διά
καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής·

ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Ινδίας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρ$ρο 1

Από τις 2 Νοεμβρίου 1992, η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί, για το 1992, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3832/90, επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα των παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Ινδίας:

Κωδικός ΣΟ

6207 11 00

6207 19 00
6207 21 00

Περιγραφή εμπορευμάτων

Φανέλες, σλιπ, σώβρακα νυχτικά, πιζάμες ρόμπες
λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη για
άντρες και αγόρια, εκτός από τα πλεκτά

6207 2200
62072900
6207 91 00
6207 92 00
6207 99 00

6208 1 1 00
6208 19 10
6208 19 90

Φανέλες κομπινεζόν και μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά,
πιζάμες ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρό
μοια είδη για γυναίκες και κορίτσια, εκτός από τα

6208 21 00
620822 00
62082900

πλεκτά

6208 9110
6208 91 90
620892 10
62089290
6208 99 00

40.0580

58

5701 10 10

Τάπητες με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του

(τόνοι)

5701 1091

στημονιού, έστω και έτοιμοι

5701
5701
5701
5701

10 93
10 99
90 10
90 90

C) ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, α 39.
(2) ΕΕ αριθ. L 341 της 12. 12. 1991 , σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1509/92 (ΕΕ αριθ. L 159
της 12. 6. 1992, σ. 1).

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 10. 92

Αύξων
αριθμός
40.0590

Κατηγορία

59

(τόνοι)

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

(μονάδες)

5702
5702
5702
5702
5702

10 00
31 10
31 30
31 90
32 10
5702 3290
5702 39 10
570241 10
570241 90
5702 42 10
5702 42 90
5702 49 10
5702 51 00
5702 52 00
εχ 5702 59 00

Τάπητες και άλλα επικαλύμματα δαπέδου από υφα
ντικές ύλες άλλα από τους τάπητες της κατηγορίας
58

5702 91 00
5702 92 00
εχ 570299 00
5703
5703
5703
5703
5703
5703
5703
5703
5703
5703
5703
5703
5703
εχ 5703

10
10
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
90
90

10
90
11
19
91
99
11
19
51
59
91
99
10
90

5704 10 00
5704 90 00
5705
5705
5705
εχ 5705

00
00
00
00

10
31
39
90

Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή 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 Οκτωβρίου 1992.
Γ\α την Επιτροπή
Christiane SCRΓVENER

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 313/45

Αριθ. L 313/46

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 10. 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3146/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 22
(αύξων αριθμός 40.0220), καταγωγής Ινδονησίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσόμε
νων χωρών ('), όπως παρατάθηκε, για το 1992, με τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3587/91 (2), και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας :
ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1992, σε κάθε κατηγορία προϊό
ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων πόυ καθορίζο
νται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις
χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1
Αύξων
αριθμός

40.0220

Κατηγορία
(μονάδες)

Κωδικός ΣΟ

22
(τόνοι)

5508 10 11
5508 10 19
5509 1 1 00
5509 12 00

550921 10
5509 21 90

550922 10
550922 90
5509 31 10

55093190
5509 32 10
550932 90
550941 10

55094190
550942 10
550942 90
5509 51 00
5509 52 10
5509 52 90
5509 53 00
5509 59 00
550961 10
55096190
5509 62 00

550969 00
5509 9110
550991 90
550992 00
5509 99 00

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
(2) ΕΕ αριθ. L 341 της 12. 12. 1991 , σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1509/92 (ΕΕ αριθ. L 159
της 12. 6. 1992, σ. 1 ).

του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών
δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα
γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·
ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 22 (αύξων αριθμός
40.0220), καταγωγής Ινδονησίας, η οροφή διαμορφώνεται σε

ύψος 649 τόνων · ότι, στις 6 Απριλίου 1992, οι εισαγωγές
των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Ινδονησίας στην Κοινό
τητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμήσεων, έχουν
καλύψει διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής ·

ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Ινδονησίας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Από τις 2 Νοεμβρίου 1992, η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί, για το 1992, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3832/90, επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα των παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Ινδονη
σίας,

Περιγραφή εμπορευμάτων

Νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες, μη συνεχείς
μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 10. 92

χ

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη , ημέρα από τη δημοσίευσή 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 Οκτωβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 313/47

Αριθ. L 313/48

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

30. 10. 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3147/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡQΠΗΣ

της 29ης Οκτωβρίου 1992

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 20
(αύξων αριθμός 40.0200), καταγωγής Μαλαισίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, ·
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγωγής αναπτυσσό
μενων χωρών ('), όπως παρατάθηκε, για το 1992, με τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3587/91 (2), και ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιμώντας :
ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1992, σε κάθε κατηγορία προϊό
ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζον
ται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις
χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1
του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών
Αύξων
αριθμός

40.02000

Κατηγορία

δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα
γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·

ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 20 (αύξων αριθμός
40.0200), καταγωγής Μαλαισίας, η οροφή διαμορφώνεται σε

ύψος 232 τόνων · ότι, στις 18 Αυγούστου 1992, οι εισαγωγές
των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Μαλαισίας στην Κοινό
τητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμήσεων, έχουν
καλύψει διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής ·

ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Μαλαισίας,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Από τις 2 Νοεμβρίου 1992, η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί, για το 1992, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3832/90, επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα των παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Μαλαι
σίας :

Κωδικός ΣΟ

(μονάδες)

20

6302 21 00

(τόνοι)

6302 22 90
.

Περιγραφή εμπορευμάτων

Πανικά κρεβατιού, εκτός από τα πλεκτά

6302 29 90
6302 3110
630231 90
630232 90
6302 3990

Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή 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 Οκτωβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
(:) ΕΕ αριθ. L 341 της 12. 12. 1991 , σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1509/92 (ΕΕ αριθ. L 159
της 12. 6. 1992, σ. 1 ).

Αριθ. L 313/49

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

30. 10. 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3148/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Οκτωβρίου 1992

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 9
(αύξων αριθμός 40.0900), καταγωγής Σρι Λάνκα, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/% του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

δύναται να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισα
γωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή που οι εν λόγω
οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ότι για τα προϊόντα της κατηγορίας 9 (αύξων αριθμός
40.0900), καταγωγής Σρι Λάνκα, η οροφή διαμορφώνεται σε

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 περί της εφαρμογής των γενικευμέ
νων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καταγωγής 'αναπτυσσόμε
νων χωρών ('), όπως παρατάθηκε, για το 1992, με τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3587/91 (2), και ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιμώντας:

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/
90, το ευεργέτημα του προτιμησιακού δασμολογικού καθε
στώτος παρέχεται, για το 1992, σε κάθε κατηγορία προϊό

ύψος 131 τόνων ότι, στις 26 Μαρτίου 1992, οι εισαγωγές
των εν λόγω προϊόντων καταγωγής Σρι Λάνκα στην Κοινό
τητα, δικαιούχου των δασμολογικών προτιμήσεων, έχουν
καλύψει διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής ·

ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί
για τα εν λόγω προϊόντα έναντι της Σρι Λάνκα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντικείμενο
ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζον

Άρθρο 1

ται στη στήλη 8 του παραρτήματος I και στη στήλη 7 του
παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις
χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5
των εν λόγω παραρτημάτων · ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1
του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών

Από τις 2 Νοεμβρίου 1992, η είσπραξη δασμών, η οποία είχε
ανασταλεί, για το 1992, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3832/90,, επαναφέρεται κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα των παρακάτω προϊόντων, καταγωγής Σρι

Αύξων
αριSμός

Κατηγορία
(μονάδες)

40.0090

9
(Τόνοι)

Λάνκα :

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Υφάσματα φλοκωτά, σπογγοειδή, πανικά καΟαριό
τητας ή κουζίνας εκτός από πλεκτά, υφασμένα
φλοκωτά σπογγοειδή από βαμβάκι

5802 1 1 00
5802 19 00
ex 6302 6000

Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή 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 Οκτωβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
0 ΕΕ αριS. L 341 της 12. 12. 1991 , σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1509/92 (ΕΕ αριθ. L 159
της 12. 6. 1992, σ. 1 ).

Αριθ. L 313/50

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

30. 10. 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992

περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα
παρέμβασης στους απόρους τις Κοινότητας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87 του Συμβουλίου της
10ης Δεκεμβρίου 1987 που καθορίζει τους γενικούς κανόνες
για την παροχή τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης
σε ορισμένους οργανισμούς με σκοπό τη διανομή τους στα
πιο άπορα άτομα της Κοινότητας ('), και ιδίως το άρθρο 6,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 σχετικά με την αξία της λογιστικής
μονάδας και τις τιμές μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζο
νται 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 και το
άρθρο 12,

ότι για την καλή διαχείριση του καθεστώτος, όταν η χορή
γηση αφορά μεταποιημένα προϊόντα ή προϊόντα που
υπόκεινται σε ειδική συσκευασία, επιβάλλεται να προβλε
φθεί η διεξαγωγή διαγωνισμού προκειμένου να καθορι
σθούν οι ολιγότερο δαπανηροί όροι για την προμήθεια·
ότι πρέπει να καθοριστούν οι όροι αποδόσεως στις φιλαν
θρωπικές οργανώσεις των δαπανών που απορρέουν από τη
μεταφορά των προϊόντων καθώς και, κατά περίπτωση, των
διοικητικών δαπανών, εντός των ορίων των διαθεσίμων
χρηματοδοτικών μέσων · ότι η απόδοση των δαπανών μετα
φοράς γίνεται με κατ' αποκοπή ποσοστά · ότι, εντούτοις,
πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα καθορισμού των δαπα
νών αυτών μέσω διαγωνισμού · ότι είναι επίσης σκόπιμο να
θεσπιστούν οι κανόνες λογιστικής καταχωρήσεως της αξίας
των προϊόντων που αφαιρούνται από τις αποθήκες της
παρεμβάσεως ως δαπάνες του ΕΓΤΓΤΕ, τμήμα Εγγυήσεων,
καθώς και οι κανόνες που εφαρμόζονται σε περίπτωση
μεταφοράς των αποθεμάτων από ένα κράτος μέλος σε
άλλο ·

Εκτιμώντας :

ότι, έχοντας υπόψη την εμπειρία από τη διαχείριση μερικών
ετών του καθεστώτος που καθιερώθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3730/87, πρέπει να προσαρμοστούν οι λεπτομε
ρείς κανόνες που έχουν θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3744/87 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 583/91 (5) · ότι είναι,
για λόγους σαφήνειας, σκόπιμο να αντικατασταθεί o τελευ
ταίος από τον παρόντα κανονισμό ·
ότι πρέπει καταρχήν να απλουστευθεί η διαδικασία και οι
κανόνες για τον καθορισμό του ετησίου προγράμματος
διανομής των προϊόντων που προέρχονται από τα αποθέ
ματα παρεμβάσεως τό οποίο εκπονείται από την Επιτροπή
βάσει στοιχείων που αποστέλλονται από τα κράτη μέλη και
να προσαρμοσθεί το σχετικό χρονοδιάγραμμα λαμβάνοντας
υπόψη τόσο τις απαιτήσεις της διανομής στους δικαιούχους
όσο και την ανάγκη χρηματοπιστωτικής διαχείρισης των
δημοσίων αποθεμάτων παρεμβάσεως ·

ότι η χορήγηση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στους
απόρους της Κοινότητας πραγματοποιείται, κατά γενικό
κανόνα, υπό μορφή προϊόντων τα οποία συσκευάζονται ή
μεταποιούνται από προϊόντα που αφαιρούνται από τα
αποθέματα της κοινοτικής παρεμβάσεως · ότι, εντούτοις, o
στόχος αυτός μπορεί επίσης να. επιτευχθεί με τη χορήγηση
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που ανήκουν στην ίδια
κατηγορία προϊόντων με εκείνα που διατίθενται στην κοινο
τική αγορά · ότι, στην περίπτωση αυτή, η πληρωμή για τη
χορήγηση αυτή πραγματοποιείται με την εκχώρηση προϊό
ντων που αποσύρονται από τις αποθήκες παρεμβάσεως·
(')
(2)
O
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αρι&
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

352 της 15. 12. 1987, σ. 1 .
164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.
352 της 15. 12. 1987, σ. 33.
65 της 12. 3. 1991 , σ. 32.

ότι πρέπει να καθοριστούν οι ισοτιμίες που εφαρμόζονται
αφενός, για τη μετατροπή της αξίας της λογιστικής καταχω
ρήσεως των προϊόντων και, αφετέρου, για τη μετατροπή των
δαπανών μεταφοράς καθώς και των διοικητικών εξόδων·
ότι όσον αφορά τις διάφορες αυτές δαπάνες, προκειμένου να
αποφευχθούν νομισματικές διαταραχές, ενδείκνυται να
χρησιμοποιείται η πλησιέστερη προς την οικονομική πραγ
ματικότητα ισοτιμία αντί του γεωργικού συντελεστή, εφαρ
μόζοντας ωστόσο το συντελεστή διορθώσεως που αναφέρε
ται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1676/85 · ότι το άρθρο 3α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3152/85 της Επιτροπής (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3237/90 (7), o οποίος αφορά
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1676/85, προβλέπει τη δημοσίευση μιας τέτοιας ισοτιμίας ·

ότι o στόχος του παρόντος καθεστώτος και η φύση των '
μεταφορών των προϊόντων της παρεμβάσεως δικαιολογούν
τη μη εφαρμογή των νομισματικών εξισωτικών ποσών ν
καθώς και, κατά περίπτωση των κανόνων για την εφαρμογή
του συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλλαγές που
προβλέπεται από την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και
της Πορτογαλίας·
t

ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι διατάξεις του
παρόντος κανονισμού πρέπει να εφαρμόζονται από την
αρχή της περιόδου εκτελέσεως του σχεδίου διανομής, ήτοι
την 1η Οκτωβρίου 1992 *
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τις γνώμες όλων των σχετικών επιτροπών
διαχειρίσεως,
(6) ΕΕ αριθ. L 310 της 21 . 11 . 1985, σ. 1 .
(7) ΕΕ αριθ. L 310 της 9. 11 . 1990, σ. 18.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

1 . Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόζουν τα μέτρα
που έχουν θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87
υπέρ των άπορων της Κοινότητας ενημερώνουν σχετικά την
Επιτροπή κάθε χρόνο το αργότερο στις 15 Φεβρουαρίου που
προηγείται της περιόδου εκτελέσεως του ετήσιου σχέδιου
που αναφέρεται στο άρθρο 2.

ωστόσο να προκληθεί αύξηση των προβλεπόμενων
δαπανών. H εν λόγω ανακοίνωση συνοδεύεται από τις
αναγκαίες πληροφορίες.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν χωρίς καθυστέρηση
στην Επιτροπή και το αργότερο στο τέλος Απριλίου της
περιόδου εκτέλεσης τις μειώσεις των προβλεπόμενων δαπα
νών κατά την εφαρμογή του σχεδίου.

H Επιτροπή μπορεί να διαθέσει τους πόρους που δεν χρησι
μοποιήθηκαν στα άλλα κράτη μέλη.

2. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην
Επιτροπή το αργότερο στις 31 Μαΐου :
α) τις ποσότητες κάθε τύπου προϊόντος (εκφρασμένες σε
τόνους) που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση του
σχεδίου στο έδαφός τους για το συγκεκριμένο έτος ·
β) τη μορφή υπό την οποία διανέμονται τα προϊόντα στους
δικαιούχους ·
γ) τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων·
δ) κατά περίπτωση, το ποσό των εξόδων που είναι υποχρεω
μένοι να εξοφλήσουν οι δικαιούχοι κατ' εφαρμογήν του
άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87.
Άρθρο 2

1 . H Επιτροπή θεσπίζει κάθε χρόνο πριν από τις 30
Σεπτεμβρίου, ετήσιο σχέδιο διανομής κατανεμημένο ανά
κράτος μέλος των προϊόντων που προέρχονται από αποθέ
ματα παρέμβασης Για την κατανομή των πόρων μεταξύ των
κρατών μελών, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις πλέον
ολοκληρωμένες εκτιμήσεις για τον αριθμό των άπορων στα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, καθώς και την πείρα και τις
χρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των
προηγούμενων ετών.
2. H Επιτροπή, πριν θεσπίσει το ετήσιο σχέδιο, ζητεί τη
γνώμη των κυριότερων οργανώσεων που έχουν πείρα των
προβλημάτων των άπορων της Κοινότητας.
3.

Άρθρο 4

1 . H εφαρμογή του σχεδίου περιλαμβάνει την παροχή
προϊόντων που έχουν εξέλθει από τις αποθήκες παρεμβά
σεως.

2. Όταν η χορήγηση αφορά μεταποιημένα προϊόντα
ή/και συσκευασμένα, η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους
προβαίνει σε διαδικασία υποβολής προσφορών προκειμένου
να καθοριστούν οι λιγότερο δαπανηροί όροι για τη χορή
γηση των τροφίμων. Στην εν λόγω διαδικασία συμμετέχουν
τουλάχιστον τρεις υποψήφιοι.
H διαδικασία υποβολής προσφορών αφορά :
— είτε τα έξοδα μεταποιήσεως ή/και συσκευασίας των
προϊόντων που προέρχονται από τα αποθέματα παρεμ
βάσεως,
— είτε την ποσότητα των μεταποιημένων ή συσκευασμέ
νων γεωργικών προϊόντων ή των τροφίμων που μπορούν
να ληφθούν, με χρησιμοποίηση προϊόντων που προέρ
χονται από τα αποθέματα παρεμβάσεως, μέσω της χορή
γησης έναντι πληρωμής τέτοιων προϊόντων,
— είτε την ποσότητα μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων
ή τροφίμων που είναι διαθέσιμα ή μπορούν να ληφθούν
στην αγορά μέσω της χορήγησης έναντι πληρωμής
προϊόντων που προέρχονται από τα αποθέματα παρεμ
βάσεως και ανήκουν στην ίδια κατηγορία προϊόντων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει κυρίως:

α) την ποσότητα κάθε τύπου προϊόντος που μπορεί να
αποσυρθεί από τα αποθέματα παρέμβασης προκειμένου
να διανεμηθεί σε κάθε κράτος μέλος·
β) τα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται για την εκτέ
λεση του σχεδίου σε κάθε κράτος μέλος ·
γ) τις αναγκαίες πιστώσεις προκειμένου να καλυφθούν οι
δαπάνες ενδοκοινοτικής μεταφοράς των προϊόντων
παρεμβάσεως που αναφέρονται στο άρθρο 7.

4.
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H Επιτροπή δημοσιεύει το σχέδιο το ταχύτερο

δυνατόν.

Άρθρο 3

1 . H περίοδος εκτέλεσης του σχεδίου εκτείνεται από 1ης
Οκτωβρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.
Καλύπτει τις εργασίες εξόδου των προϊόντων από τα αποθέ
ματα παρέμβασης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 31
Αυγούστου.
2. Κατά την περίοδο εκτέλεσης του σχεδίου, τα κράτη
μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις ενδεχόμενες τροποιή
σεις που σημειώθηκαν κατά την εφαρμογή του, χωρίς

3.

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η προμή

θεια περιλαμβάνει επίσης τη μεταφορά των προϊόντων
μέχρι τις αποθήκες του φιλανθρωπικού οργανισμού και,
κατά περίπτωση, τη διανομή στους δικαιούχους. Σε παρό
μοια περίπτωση, η κατακύρωση γίνεται μέσω διαδικασίας
υποβολής προσφορών στα οποία πρέπει να συμμετέχουν
τουλάχιστον 3 υποψήφιοι.
Άρθρο 5

1 . Για λόγους λογιστικής καταχώρησης από το ΕΓΤΠΕ,
τμήμα Εγγυήσεων, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78 του Συμβου
λίου ('), η λογιστική αξία των προϊόντων παρέμβασης που
διατίθενται στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού είναι η
τιμή παρέμβασης που εφαρμόζεται την 1η Οκτωβρίου κάθε
έτους.

H μετατροπή σε εθνικό νόμισμα πραγματοποιείται με το
γεωργικό συντελεστή μετατροπής που εφαρμόζεται την 1η
Οκτωβρίου.
(') ΕΕ αριθ. L 216 της 5. 8. 1978, σ. 1 .
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Για το βόειο κρέας, η τιμή παρέμβασης πολλαπλασιάζεται
με τους συντελεστές που καθορίζονται στο παράρτημα I.

2. Στην περίπτωση μεταφοράς προϊόντων παρέμβασης
από ένα κράτος μέλος σε άλλο, το κράτος μέλος χορήγησης,
καταχωρεί το προϊόν που έχει παραδοθεί με μηδενική αξία,
και το κράτος μέλος παραλαβής καταχωρεί αυτό στις
εισπράξεις για το μήνα εξόδου, χρησιμοποιώντας την τιμή
και τα ποσοστά που προσδιορίζονται σύμφωνα με την
παράγραφο 1 .
Αρθρο 6
1 . Κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως που υποβάλλεται
στην αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους στις οργανώσεις
που έχουν καθορισθεί για τη διανομή των προϊόντων,
επιστρέφονται, με βάση τις τιμές που καθορίζονται στο
παράρτημα II, τα έξοδα μεταφοράς στο έδαφος του κράτους
μέλους, αφενός μεν μεταξύ της αποθήκης του οργανισμού
παρεμβάσεως και των τόπων παρασκευής ή/και συσκευα
σίας και, αφετέρου, μεταξύ των τελευταίων και των
αποθηκών αποθεματοποιήσεως των φιλανθρωπικών οργα
νώσεων.

2. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 4 παράγραφος 3,
στο κράτος μέλος επιστρέφονται οι δαπάνες χορήγησης
συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μεταφοράς και, κατά
περίπτωση, των δαπανών διανομής με βάση την πλεονεκτι
κότερη προσφορά που καθορίζεται από την προκήρυξη του
διαγωνισμού.

3. Κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως που υποβάλλεται
από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, η αρμόδια αρχή κάθε
κράτους μέλους μπορεί να επιστρέψει τα διοικητικά έξοδα
που συνεπάγεται η χορήγηση που προβλέπεται στον
παρόντα κανονισμό εντός του ορίου 1 % της αξίας των
προϊόντων που έχουν τεθεί στη διάθεσή τους, που καθορίζε
ται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 .
4. Οι δαπάνες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 , 2
και 3 επιστρέφονται στα κράτη μέλη εντός των ορίων των
διαθεσίμων χρηματοδοτικών μέσων, που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο β) ·
Άρθρο 7

1 . Όταν τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο
δεν είναι διαθέσιμα στην παρέμβαση στο κράτος μέλος
όπου απαιτούνται τα εν λόγω προϊόντα, το τελευταίο αυτό
υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση μεταφοράς η οποία περι
λαμβάνει όλες τις αναγκαίες ενδείξεις που αφορούν τον
εντοπισμό των αποθεμάτων, τις αποστάσεις και τις σχετικές
ποσότητες. Σε περίπτωση μη αιτιολογημένης αίτησης, η
Επιτροπή απορρίπτει την αίτηση και δικαιολογεί την απόρ
ριψή της.
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τική κοινοτική χρηματοδότηση όσον φορά την ενδοκοινο
τική μεταφορά εξασφαλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 παράγραφος 4.
Οι δαπάνες μεταφοράς δεν είναι δυνατόν να τύχουν ούτε
πληρωμής σε είδος ούτε ανταλλαγής προϊόντων.
/

H αρμόδια αρχή καθορίζει τους όρους συστάσεως και
αποδεσμεύσεως της εγγυήσεως που πρέπει να συσταθεί από
τον μεταφορέα. Εξασφαλίζει επίσης ότι το εμπόρευμα έχει
ασφαλισθεί με τους κατάλληλους όρους.
3 . Τα μεταφερόμενα προϊόντα δεν υπόκεινται στο καθε
στώς των αντισταθμιστικών ποσών προσχώρησης ούτε στον
συμπληρωματικό μηχανισμό των συναλλαγών.
4. Το κράτος μέλος παραλαβής ενημερώνει το κράτος
μέλος χορήγησης σχετικά με την ταυτότητα του εκτελού

ντος τη μεταφορά. Κατά την ανάληψη των προϊόντων, o
εκτελών τη μεταφορά πρέπει να αναλαμβάνει να προσκομί
ζει την απόδειξη ότι τα προϊόντα έχουν μεταφερθεί στο
κράτος μέλος παραλαβής.

H απόδειξη μεταφοράς των εν λόγω προϊόντων γίνεται με
την προσκόμιση του εγγράφου αναλήψεως που εκδίδεται
από τον οργανισμό παρεμβάσεως στον προορισμό.

H διασάφηση εξαγωγής που εκδίδεται από τον οργανισμό
παρεμβάσεως στην αναχώρηση φέρει μία από τις ακόλουθες
ενδείξεις:
— Transferencia de productos de intervención — Aplicación del
apartado 4 del artículo 7 del Reglamento (CEE) n° 3149/92 y

del apartado 3 del artículo 21 del Reglamento (CEE) n° 3154/
85

— Overførsel af interventionsprodukter — anvendelse af artikel
7, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3149/92 og artikel 21 , stk. 3, i
forordning (EØF) nr. 3154/85
— Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von
Artikel 7 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92 und
Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3154/85
— Μεταφορά προϊόντων παρεμβάσεως — εφαρμογή του
άρθρου 7 παράγραφος 4 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
3149/92 και του άρθρου - 21 παράγραφος 3 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3154/85
— Transfer of intervention products — Application of Article 7
(4) of Regulation (EEC) No 3149/92 and Article 21 (3) of
Regulation (EEC) No 3154/85
— Transfert de produits d intervention — Application de

l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CEE) n0 3149/92 et de
l'article 21 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 3154/85
— Trasferimento di prodotti d intervento — Applicazione
dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3149/92
e dell'articolo 21 , paragrafo 3 del regolaménto (CEE) n.
3154/85

Σε περίπτωση μεταφοράς, οι δαπάνες μεταφοράς

— Overdracht van interventieprodukten — toepassing van

αναλαμβάνονται από την Κοινότητα και επιστρέφονται στο
κράτος μέλος με βάση τα ποσοστά που καθορίζονται στο
παράρτημα II. H δαπάνη καταλογίζεται στις πιστώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο γ). Όταν
οι πιστώσεις έχουν πλήρως κατανεμηθεί, κάθε συμπλήρωμα

artikel 21 , lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3154/85
— Transferencia de produtos de intervenção — aplicação do
n? 4 do artigo 7? do Regulamento (CEE) n? 3149/92 e do

2.

artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 3149/92 en van

n? 3 do artigo 21 ? do Regulamento (CEE) n? 3154/85.

5 . Τα έξοδα μεταφοράς καταβάλλονται από το κράτος
μέλος παραλαβής των προϊόντων με βάση τις ποσότητες που
έχουν πραγματικά φθάσει στον προορισμό τους.
6.
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Οι ενδεχόμενες απώλειες καταχωρούνται λογιστικά

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3597/90 της Επιτροπής (')■
Αρθρο 8
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1676/85, τα ποσά που καθορίζονται στο άρθρο . 6
παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 μετατρέπονται σε εθνικό
νόμισμα με την αντιπροσωπευτική ισοτιμία της αγοράς, που
αναφέρεται στο άρθρο 3α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3152/85, η οποία εφαρμόζεται την 1η Οκτωβρίου του έτους
εκτελέσεως του σχεδίου.
Αρθρο 9

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες διατάξεις
προκειμένου :
— τα προϊόντα παρέμβασης που έχουν διατεθεί να εξυπηρε
τούν τη χρήση και τους σκοπούς που προβλέπονται στο
άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87,
— τα εμπορεύματα που δεν έχουν παραδοθεί χύμα φέρουν
στη συσκευασία τους την ένδειξη : «ενίσχυση ΕΟΚ»,
— οι φιλανθρωπικές οργανώσεις που έχουν ορισθεί για τη
χορήγηση, διατηρούν τα απαραίτητα λογιστικά και
δικαιολογητικά έγγραφα και επιτρέπουν στις αρμόδιες
αρχές να έχουν πρόσβαση σ'αυτά προκειμένου να είναι

δυνατόν να πραγματοποιούν τους ελέγχους που κρίνουν
αναγκαίους.
Αρθρο 10

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν κατ' έτος στην Επιτροπή, πρϊν
από το τέλος του μηνός Μαρτίου, έκθεση σχετικά με την
εκτέλεση του σχεδίου στο έδαφός τους κατά τη διάρκεια
του προηγούμενου. H έκθεση αυτή περιλαμβάνει απολο
γισμό της εκτέλεσης από τον οποίο διαπιστώνονται :
— οι ποσότητες των διαφόρων προϊόντων που έχουν
αναληφθεί από τα αποθέματα παρέμβασης,
— η φύση και η ποσότητα των εμπορευμάτων που έχουν
διανεμηθεί στους δικαιούχους, κάνοντας διάκριση
μεταξύ των εμπορευμάτων που έχουν διανεμηθεί ως
έχουν, και αυτών που έχουν παραδοθεί υπό μορφή μετα
ποιημένων προϊόντων,
— o αριθμός των δικαιούχων κατά τη διάρκεια του έτους.

Στην έκθεση διευκρινίζονται τα μέτρα ελέγχου που έχουν
εφαρμοστεί προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα εμπορεύ
ματα έχουν φθάσει στον επιδιωκόμενο προορισμό.
Αρθρο U

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3744/87 καταργείται.
Αρθρο 12

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

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

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 350 της 14. 12. 1990, σ. 43.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

A. Συντελεστές που αναφέρονται στο άρθρο 5 — κρέας με κόκαλα των αποθεμάτων παρεμβάσεως:
— Μπροστινά :

0,775,

— Πισινά :

1,225 .

B. Συντελεστές που αναφέρονται στο άρθρο 5 — κρέας χωρίς κόκαλα των αποθεμάτων παρεμβάσεως:

Κράτος μέλος

Συντελεστής
Δανία

Γερμανία

Γαλλία

Ιρλανδία

Ιταλία

Κάτω Χώρες

Ηνωμένο Βασίλειο

4,1

Mørbrod

Filet

Filet

Fillet

Filetto

Haas

Fillet

2,4

Fillet

Roastbeef

Faux-filet

Striploin

Roastbeef

—

Striploin

1,4

Inderlâr

Oberschalen

Tende

tranche

Insides

Fesa interna

—

Topsides

de

1,4

Tykstegsfilet

Unterschalen

Tranche grasse

Outsides

Girello

—

Silversides

1,4

Klump

Kugeln

Rumsteak

Knuckles

Fesa estema

—

Thick flank

1,4

Yderlâr

Hûfte

Entrecôte

Rumps

Scamone

—

Rumps

1,4

—

—

Gite à la noix

Cube rolls

Noce

—

—

1,1

Άλλα

Άλλα

Άλλα

Άλλα

Άλλα

Άλλα

Άλλα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Βόειο κρέας και βούτυρο
— για τα πρώτα 200 χιλιόμετρα : 20,00 Ecu ανά τόνο,
— για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο : 0,05 Ecu ανά τόνο.
Σιτηρά και ρύζι

— για τα πρώτα 200 χιλιόμετρα : 5,50 Ecu ανά τόνο,

— για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο : 0,02 Ecu ανά τόνο.
Ελαιόλαδο

— για τα πρώτα 200 χιλιόμετρα : 20,00 Ecu ανά τόνο,
— για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο : 0,04 Ecu ανά τόνο.
Γάλα σε σκόνη

— για τα πρώτα 200 χιλιόμετρα : 10,00 Ecu ανά τόνο,
— για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο : 0,04 Ecu ανά τόνο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3150/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Οκτωβρίου 1992
για τη θέσπιση συντηρητικών μέτρων όσον αφορά τις αιτήσεις πιστοποιητικών «ΣΜΣ» που
κατατέθηκαν από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 1992 στον τομέα του γάλακτος και των γαλα
κτοκομικών προϊόντων όσον αφορά την Πορτογαλία, προερχομένων από την Κοινότητα των
Δέκα στην 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,
και ιδίως το άρθρο 252 παράγραφος 1 και το άρθρο 256
παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3812/90 της Επιτροπής της
19ης Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των λεπτομερειών
εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλ
λαγές των γαλακτοκομικών προϊόντων που εισάγονται στην

ότι, το άρθρο 250 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης
προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να λάβει, σύμφωνα με τη
διαδικασία του επείγοντος, τα συντηρητικά μέτρα που είναι
αναγκαία όταν η κατάσταση οδηγεί στο να φθάσουμε ή να
υπερβούμε το ενδεικτικό ανώτατο όριο · ότι πρέπει συνεπώς
για τα εν λόγω προϊόντα, για την Κοινότητα των Δέκα και
την Ισπανία βάσει του συντηρητικού μέτρου και λαμβά
νοντας υπόψη το πλήθος των αιτήσεων, να εκδοθούν πιστο
ποιητικά μέχρι ποσοστού των ζητουμένων ποσοτήτων για
το τυρί του κωδικού ΣΟ 0406 90 23 και να ανασταλεί στη
συνέχεια κάθε νέα έκδοση πιστοποιητικού για τα εν λόγω
προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Πορτογαλία προερχόμενα από την Κοινότητα των Δέκα και
την Ισπανία ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3775/91 (2), έχει καθορίσει για το
1992 τα ενδεικτικά ανώτατα όρια για τα προϊόντα του
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
και έχει προβλέψει την κατανομή αυτών των ανωτάτων
ορίων ·

ότι οι αιτήσεις πιστοποιητικών «ΣΜΣ» που κατατέθηκαν
στην Κοινότητα των Δέκα και στην Ισπανία από τις 19 έως
τις 23 Οκτωβρίου 1992 για το τυρί του κωδικού ΣΟ
0406 90 23 αφορούν ποσότητες ανώτερες από το ενδεικτικό
ανώτατο όριο που έχει προβλεφθεί για το τέταρτο τρίμηνο
του 1992 ·

ότι δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3792/85 (3), το άρθρο 252 της πράξης προσχώ
ρησης εφαρμόζεται mutatis mutandis όσον αφορά τις εισαγω
γές στην Πορτογαλία που προέρχονται από την Ισπανία·

ΑρSρο 1

1 . Οι αιτήσεις πιστοποιητικών «ΣΜΣ» που αναφέρονται
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3812/90, που υποβλήθηκαν
στην Κοινότητα των Δέκα και και στην Ισπανία από τις 19
έως τις 23 Οκτωβρίου 1992 και ανακοινώθηκαν στην
Επιτροπή για τα γαλακτοκομικά προϊόντα που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 0406 90 23 γίνονται αποδεκτές μέχρι ποσο
στού 91,8%.

2. H έκδοση πιστοποιητικών «ΣΜΣ» στην Κοινότητα των
Δέκα και και στην Ισπανία αναστέλλεται προσωρινώς για

τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 90 23 έως
τις 31 Δεκεμβρίου 1992.

ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Νοεμβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1992.
ια την Επιτροπή

kay MAC SHARRY
Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 366 της 29. 12. 1990, σ. 15.
0 ΕΕ αριθ. L 356 της 24. 12. 1991 , σ. 41 .
(3) ΕΕ αριθ. L 367 της 31 . 12. 1985, σ. 7.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3151/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992

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

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

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

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς τον τομέα
των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1754/92 (2), και ιδίως το
άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3015/92 καταργείται.

ΑρΘρο 1

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3015/92 της Επιτροπής (3)
καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την εισαγωγή αγγου
ριών καταγωγής Ρουμανίας·

ότι, για τα εν λόγω αγγούρια καταγωγής Ρουμανίας δεν
υπήρχαν τιμές για έξι συνεχείς εργάσιμες ημέρες · ότι επομέ

Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει νά ισχύει στις 30 Οκτωβρίου
1992.

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

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

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, α 1 .
C) ΕΕ αριθ. L 180 της 1 . 7. 1992, σ. 23.
(3) ΕΕ αρι9. L 305 της 21 . 10. 1992, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3152/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Οκτωβρίου 1992
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3053/92 περί παρατάσεως για δεύτερη
φορά, της αναστολής του προκαθορισμού της εισφοράς κατά την εισαγωγή για ορισμένα
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 της αγοράς
στον τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1738/92 (2), και ιδίως το
άρθρο 15 παράγραφος 7 πρώτο εδάφιο,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1799/87 του Συμβουλίου της
25ης Ιουνίου 1987 σχετικά με το ιδιαίτερο καθεστώς εισα
γωγής αραβοσίτου και σόργου στην Ισπανία για την
περίοδο 1987 έως 1991 (3), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3391 /91 (4), και ιδίως το άρθρο 8,

ποιητικού και της εκδόσεώς του· ότι πρέπει, εφεξής, να
επανεισαχθεί o προκαθορισμός της εισφοράς κατά την εισα
γωγή για το σόργο που εισάγεται στην Ισπανία στα πλαίσια
του προαναφερθέντος καθεστώτος·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3053/92 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :
«Άρθρο 1

Εκτιμώντας:
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3053/92 της Επιτροπής (5)
ανέστειλε τον προκαθορισμό της εισφοράς για ορισμένα
σιτηρά, μεταξύ των οποίων το σόργο ■ ότι η αναστολή αυτή
προήλθε από τον. κίνδυνο μαζικού προκαθορισμού της
εισφοράς κατά την εισαγωγή σιτηρών · ότι, όσον αφορά τις
εισαγωγές του σόργου στα πλαίσια του καθεστώτος που
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3105/87 της
Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 1987 περί διαδικασιών εφαρ
μογής του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής αραβοσίτου και
σόργου στην Ισπανία κατά την περίοδο 1987 έως 1991 (6),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3624/89 (7), o κίνδυνος αυτός εξαλείφθηκε με την
πρόβλεψη προθεσμίας μεταξύ της υποβολής αιτήσεως πιστο

O προκαθορισμός της εισφοράς κατά την εισαγωγή για
τα σιτηρά του κωδικού ΣΟ 1007 00 90 αναστέλλεται από
τις 23 Οκτωβρίου 1992, εκτός σε ό,τι αφορά τις εισαγω
γές του σόργου στην Ισπανία που πραγματοποιούνται
στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3105/87 της
Επιτροπής (*).
(*)EE αριθ. L 294 της 17. 10. 1987, σ. 15».
Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου
1992.

,

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

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 1992.
>

Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(')

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
αριθ. L
αριθ. L
αριθ. L

281
180
170
320
307
294
351

της
της
της
της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
1 . 7. 1992, σ. 1 .
30. 6. 1987, σ. 1 .
22. 11 . 1991 , σ. 1 .
23. 10. 1992, σ. 47.
17. 10. 1987, σ. 15.
2. 12. 1989, σ. 28.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3153/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992
περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των
αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
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
16 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,

ότι, για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου και
σικάλεως τα ειδικά αυτά κριτήρια καθορίζονται στο άρθρο
4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2746/75 · ότι η επιστροφή
που εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά πρέπει να υπολογίζε
ται αφού ληφθεί υπόψη η αναγκαία ποσότητα σιτηρών για·
την παρασκευή των εξεταζόμενων προϊόντων · ότι οι ποσό
τητες αυτές έχουν καθορισθεί στον κανονισμό αριθ. 162/67/
ΕΟΚ της Επιτροπής (6), τροποποιήθηκε από τελευταία τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 468/92 (7) ·
ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν ανα
γκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊ

Εκτιμώντας :

όντα ανάλογα με τον προορισμό τους ·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού και των
τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να
καλυφθεί από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ■

ότι η επιστροφή καθορίζεται μία φορά το μήνα · ότι δύνα
ται να τροποποιείται ενδιαμέσως·

ότι, δυνάμει του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2746/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί
θεσπίσεως, στον τομέα των σιτηρών, των γενικών κανόνων
σχετικά με τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή
και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους (3), οι επιστρο
φές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη, αφενός η κατά
σταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθεσίμων ποσοτή
των σιτηρών και των τιμών τους στην αγορά της Κοινότη
τας και, αφετέρου, οι τιμές των σιτηρών και των προϊόντων
του τομέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά · ότι, κατά το εν
λόγω άρθρο, έχει επίσης σημασία να εξασφαλισθεί στις
αγορές των σιτηρών μια ισορροπία και μια κανονική

εξέλιξη των τιμών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να
ληφθεί υπόψη η οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων
εξαγωγών και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά
της Κοινότητας·
ότι υπάρχουν δυνατότητες εξαγωγής για ποσότητα 50000
τόνων σιμιγδαλιού σκληρού σίτου προς ορισμένους προορι
σμούς · ότι θεωρείται κατάλληλη η προσφυγή στη διαδικα
σία που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 891/89 της Επιτροπής (4), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2804/92 (5) και, συνεπώς πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον
καθορισμό των επιστροφών ■
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2746/75 καθόρισε στο άρθρο
3 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για
τον υπολογισμό της επιστροφής των σιτηρών · .
(')
(2)
(3)
(4)
0

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
171 της 26. 6. 1992, σ. 47.
281 της 1 . 11 . 1975, σ. 78.
94 της 7. 4. 1989, σ. 13.
282 της 26. 9. 1992, σ. 40.

ότι, για να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία του
καθεστώτος των επιστροφών, o υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής:

— για νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους σχέση
μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε συντε
λεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική τιμή,
πολλαπλασιαζόμενο με τον διορθωτικό συντελεστή που
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταίο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του
Συμβουλίου (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (9)·
— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών του Ecu που δημοσι
εύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση ■
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σιτηρών, και ιδίως
στις τιμές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη
διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα·
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβουλίου
(ι0), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2015/92 ("), απαγορεύθηκαν οι συναλλαγές μεταξύ της
(6) ΕΕ αριθ. 128 της 27. 6. 1967, σ. 2574/67.
O ΕΕ αριθ. L 53 της 28. 2. 1992, σ. 15.
(8) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 ,
(9) ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.
(10) ΕΕ αριθ. L 151 της 3. 6. 1992, σ. 4.
(") ΕΕ αριθ. L 205 της 22. 7. 1992, σ. 2.

Αριθ. L 313/60

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

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 Διαχειρίσεως
Σιτηρών,

30. 10. 92

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόμενων στο
άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75 προϊόντων, ως έχουν, καθορίζονται στα ποσά που
ορίζονται στο παράρτημα. .
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου
1992.

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

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

Μέλος της Επιτροπής

30. 10. 92
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Αριθ. L 313/61

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 περί καθορισμού των επιστροφών που
εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

Προορισμός (')

Επιστροφή (2)

0709 90 60 000

-

-

07129019000

—

-

100110 10000

—

—

1001 1090000

04
02

50,00
20,00

1001 9091000

01

0

1001 90 99000

04
05
02

67,00
21,00
20,00

1002 0000000

03
02

21,00
20,00

1003 00 10 000

01

0

1003 00 90 000

04
02

65,00
20,00

1004 0010000

-

-

1004 00 90 000

—

—

1005 10 90000

-

-

1005 9000000

04

78,00

02

0

1007 00 90000

—

—

1008 2000000

-

—

1101 00 00 100

01

108,00

1101 00 00 130

01

102,00

1101 00 00150

01

94,00

1101 00 00 170

01

87,00

1101 00 00 180

01

81,00

1101 00 00190

—

—

1101 0000 900

—

—

1102 10 00 500

01

108,00

1102 10 00 700

—

—

1102 10 00 900

-

-

1103 11 10 200

01

190,00 (3)

1103 1110400

01

120,00

1103 11 10900

01

0

1103 11 90 200

01

108,00

1103 11 90 800

—

—

Αριθ. L 313/62

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(') Προορισμοί :
01 όλες οι τρίτες χώρες
02 άλλες τρίτες χώρες,
03 Ελβετία, Αυστρία και Λιχτενστάιν,
04 Ελβετία, Αυστρία, Λιχτενστάιν, Θέουτα και Μελίλια,
05 Πολωνία.

(J) 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.
(J) Επιστροφή που καθορίστηκε στα πλαίσια της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του τροποποιημέ
νου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 891 /89, για ποσότητα 50000 τόνων σιμιγδαλιού σκληρού σίτου που προορίζεται για τρίτες
χώρες.

ΝΒ : Οι ζώνες είναι αυτές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L
214 της 30. 7. 1992, σ. 20).
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Αριθ. L 313/63

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3154/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Οκτωβρίου 1992

περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή 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

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
16 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,

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 (4), και ιδίως το άρθρο 17 παρά
γραφος 2 τέταρτο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75 και το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/
76, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των κανονισμών
αυτών και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα
είναι δυνατόν να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά την
εξαγωγή ·
ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2746/75 του Συμβουλίου (5) και το άρθρο 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1431 /76 του Συμβουλίου (6) περί θεσπίσεως
αντιστοίχως, για τον τομέα των σιτηρών και της όρυζας
των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση επιστροφών
κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους
τους οι επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη
αφενός η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθέ
σιμων ποσοτήτων των σιτηρών, της όρυζας και των θραυ
σμάτων της καθώς και οι τιμές τους στην αγορά της Κοινό
τητας και αφετέρου οι τιμές των σιτηρών, της όρυζας των
θραυσμάτων της και των προϊόντων του τομέα των σιτηρών
στη διεθνή αγορά ■ ότι κατά τα ίδια αυτά άρθρα έχει επίσης
σημασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών και της
όρυζας ισορροπία και κανονική εξέλιξη των τιμών και των
συναλλαγών και επιπλέον να ληφθεί υπόψη η οικονομική
πλευρά των σχεδιαζόμενων εξαγωγών και η ανάγκη για
αποφυγή διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας
(')
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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.
281 της 1 . 11 . 1975, a 78.
166 της 25. 6. 1976, σ. 36.

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2744/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 σχετικά με το καθεστώς της εισαγω
γής και εξαγωγής μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα

σιτηρά και την όρυζα (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1906/87 (8), καθόρισε, στο
άρθρο 6, τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά τον υπολογισμό της επιστροφής για τα προϊ
όντα αυτά·

ότι, με βάση τα κριτήρια που προβλέποντάι στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2744/75, πρέπει να ληφθούν ιδίως υπόψη οι
τιμές και οι ποσότητες των προϊόντων βάσεως που λαμβά
νονται υπόψη για τον υπολογισμό του μεταβλητού στοι
χείου της εισφοράς·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση των αγορών στον τομέα των μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα οδηγεί στον
καθορισμό της επιστροφής σε ένα ποσό που αποβλέπει στην
κάλυψη της διαφοράς μεταξύ των τιμών στην Κοινότητα
και αυτών στη διεθνή αγορά·

ότι η επιστροφή υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η ποσό
τητα πρώτης ύλης που καθορίζει το μεταβλητό στοιχείο της
εισφοράς· ότι για ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα η
ποσότητα της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης είναι δυνα
τόν να ποικίλλει ανάλογα με την τελική χρήση του προϊ
όντος· ότι, σύμφωνα με τη χρησιμοποιούμενη διαδικασία
παρασκευής εκτός από το αναζητούμενο κύριο προϊόν
λαμβάνονται άλλα προϊόντα των οποίων η ποσότητα και η
αξία είναι δυνατόν να ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση και
την ποιότητα του αναζητούμενου κυρίου προϊόντος · ότι η
σώρευση των επιστροφών που εφαρμόζονται στα διάφορα
προϊόντα που προέρχονται από την ίδια διαδικασία παρα
σκευής και από το ίδιο προϊόν βάσεως θα μπορούσε να
καταστήσει δυνατές σε ορισμένες περιπτώσεις τις εξαγωγές
προς τις τρίτες χώρες με τιμές κατώτερες από τις τιμές που
εφαρμόζονται στη διεθνή αγορά · ότι πρέπει, για ορισμένα
από τα προϊόντα αυτά, να περιορισθεί η επιστροφή με ένα
ποσό το οποίο, επιτρέποντας την πρόσβαση στη διεθνή
αγορά, θα εξασφάλιζε ταυτόχρονα την τήρηση των στόχων
για την κοινή οργάνωση των αγορών ·
ότι πρέπει να κλιμακωθεί η επιστροφή που παρέχεται σε
ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα σε συνάρτηση, ανάλογα
με τα προϊόντα, με την περιεκτικότητά τους σε τέφρες σε
ακατέργαστη κυτταρίνη, σε λευκώματα, σε λιπαρές ουσίες ή
σε άμυλο, η περιεκτικότητα δε αυτή είναι ειδικά αντιπροσω
πευτική για την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που ενσω
ματώνεται πράγματι στο μεταποιημένο προϊόν·
(7) ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 65.
(8) ΕΕ αριθ. L 182 της 3. 7. 1987, a 49.

Αριθ. L 313/64
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ότι για τις ρίζες μανιόκας και άλλες ρίζες και κονδυλους,
καθώς και για τα άλευρα αυτών, η οικονομική πλευρά των
εξαγωγών που θα μπορούσαν να σχεδιασθούν, αφού
ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη η φύση και η προέλευση των
προϊόντων αυτών, δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον
καθορισμό μιας επιστροφής κατά την εξαγωγή· ότι για
ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα σιτηρά η
ασήμαντη συμμετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο
δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον καθορισμό μιας
επιστροφής κατά την εξαγωγή ·
ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν
αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα
προϊόντα ανάλογα με τον προορισμό τους·
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 μετροπής 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 ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (2),
— 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. i σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση ·

30. 10. 92

ότι η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μια φορά το μήνα ·
ότι είναι δυνατόν να τροποποιείται ενδιάμεσα ■
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβου
λίου (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2015/92 (4), 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 η Επιτροπή Διαχειρίσεως Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρός της

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2727/75 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

του^ κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76, και υπάγονται στον

κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2744/75, καθορίζονται σύμφωνα με
το παράρτημα του παρόντος κανονισμού;
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου
1992.

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

Μέλος της Επιτροπής

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

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

του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζο
νται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
(Ecu/τόνο)

(Ecu/tôvo)

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (')

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (')

110220 10 100
1102 20 10300

126,08
108,07

110423 10900

—

110429 11000

75,41

1102 20 10900

-

11022090 100

108,07

110429 15 000
1104 29 19000

1102 20 90900
1102 3000000

—
—

110290 10100
1102 90 10900
110290 30 100

108,29
73,63
211,64

■

—
—

1103 12 00900

-

110429 91 000
110429 95 000
. 110430 10000
110430 90000
1107 10 11 000
1107 10 91000
1108 11 00200
1108 11 00300

1103 13 10100
1103 13 10300
1103 13 10 500

162,11
126,08
108,07

1108 11 00800

—

1108 12 00200
1108 1200300

144,10
144,10

1103 13 10900

—

1108 1200800

-

1103 13 90 100

108,07

1103 13 90900
1103 14 00000

—
—

1108 13 00200
1108 13 00300

144,10
144,10

1103 19 10000
1103 19 30 100

100,86
111,89

110290 30900

—

1103 1200 100

211,64

1108
1108
1108
1108

73,93
100,86
18,48
22,52
131,60
128,50
147,86
147,86

13 00800
14 00200
14 00300
14 00800

—
—
—

1103 19 30900

—

1103 21 00000

75,41

1103 29 20000

73,63

1108 19 10 200
1108 19 10300

125,22
125,22

1103 29 30000
1103 2940000

—
—

1108 19 10 800
1108 19 90200

1104 11 90 100

108,29

110411 90900

—

1108 19 90 300
1108 1990800

—
—
—
-

11041290 100
110412 90300

235,16
188,13

1109 00 00 100

0,00

1109 00 00900

—

110412 90 900

—

1104 19 10000
110419 50 110
110419 50 130

75,41
144,10
117,08

110419 50 150
110419 50 190
11041950900

—
—
—

1702 30 51 000
1702 30 59000
1702 30 91 000
1702 30 99000
1702 40 90000
170290 50 100
170290 50900
1702 90 75 000
1702 90 79000
210690 55 000
2302 10 10000
2302 10 90100

1 104 19 91 000

-γ

1104 21 10 100

108,29

1104 21 10 900

1104 21 30 100

—

.

108,29

1104 21 30900

—

1104 21 50 100
1104 21 50 300

144,38
115,50

'

188,23
144,10
188,23
144,10
144,10
188,23
144,10
197,23
136,89
144,10
18,89
18,89

2302 10 90900

—

2302 20 10000
2302 20 90 100

18,89
18,89

110421 50900

—

1104 22 10 100

188,13

2302 2090900

-

110422 10900

—

1104 22 30 100

199,89

1104 22 30900

—

2302 30 10000
2302 30 90 000
2302 40 10 000
23024090000
2303 10 11 100

18,89
18,89
18,89
18,89
72,05

2303 10 11 900

—

110422 50000

—

1104 23 10100
110423 10300

135,09
103,57

(') 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.

ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αρι9. 3846/87
της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3155/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Οκτωβρίου 1992
περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατή την εξαγωγή των σύνθετων
ζωοτροφών με βάση 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. 1738/92 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού
αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα
είναι δυνατόν να καλύπτεται με μια επιστροφή κατά την
εξαγωγή ·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2746/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί
θεσπίσεως των γενικών κανόνων για τη χορήγηση
επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των σιτηρών και
περί των κριτηρίων καθορισμού του ύψους τους (3), οι
επιστροφές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη η κατά
σταση και οι προοπτικές εξελίξεως αφενός των διαθέσιμων
ποσοτήτων των σιτηρών και των τιμών τους στην αγορά της
Κοινότητας και αφετέρου των τιμών των σιτηρών και των
προϊόντων του τομέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά ■ ότι,
σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, έχει επίσης σημασία να εξασφα
λισθεί στις αγορές των σιτηρών μια ισορροπία και μια
κανονική εξέλιξη των τιμών και των συναλλαγών ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σύνθετων τροφών
με βάση τα σιτηρά οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής
σε ένα ποσό το οποίο αποβλέπει να καλύψει τη διαφορά
μεταξύ των τιμών στην Κοινότητα και εκείνων της διεθνούς
αγοράς ■
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2743/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου
1975 περί του καθεστώτος που εφαρμόζεται στις σύνθετες
ζωοτροφές με βάση τα σιτηρά (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 944/87 (5), η
επιστροφή κατά την εξαγωγή των σύνθετων τροφών με
βάση τα σιτηρά καθορίζεται αφού ληφθούν υπόψη μόνον
ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή
σύνθετων τροφών και για τα οποία είναι δυνατόν να καθο
ρισθεί επιστροφή ·
(')
(2)
(»)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
180 της 1 . 7. 1992, σ. 1 .
281 της 1 . 11 . 1975, σ. 78.
281 της 1 . 11 . 1975, σ. 60.
90 της 2. 4. 1987, σ. 2.

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1913/69 της Επιτροπής της
29ης Σεπτεμβρίου 1969 περί της χορηγήσεως και του προκα
θορισμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή των σύνθετων

ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3630/91 (7),
προβλέπει ότι o υπολογισμός της επιστροφής κατά την

εξαγωγή βασίζεται στους μέσους όρους των επιστροφών
που χορηγούνται και των εισφορών που υπολογίζονται για
τα σιτηρά βάσης που χρησιμοποιούνται συχνότερα και οι
οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με την τιμή κατωφλίου
που ισχύει για τον τρέχοντα μήνα · ότι για τον υπολογισμό
αυτό λαμβάνεται υπόψη η περιεκτικότητα σε προϊόντα
σιτηρών · ότι πρέπει, στο εξής, να ταξινομηθούν, με σκοπό
την απλούστευση, οι σύνθετες τροφές κατά κατηγορίες και
να καθορισθεί η επιστροφή που αντιστοιχεί σε κάθε κατη
γορία με βάση την ποσότητα των προϊόντων σιτηρών που
περιλαμβάνονται στην εξεταζόμενη κατηγορία · ότι για τον
καθορισμό του ποσού της επιστροφής λαμβάνονται επίσης
υπόψη οι δυνατότητες και οι όροι αγοράς των εν λόγω
προϊόντων στη διεθνή αγορά, η ανάγκη αποφυγής διαταρα
χών στην αγορά της Κοινότητας και η οικονομική πλευρά
των σχεδιαζόμενων εξαγωγών ·
ότι, εντούτοις για τον καθορισμό της επιστροφής είναι
σκόπιμο στην παρούσα κατάσταση να βασισθούμε στη
διαπιστωμένη διαφορά, στην κοινοτική και τη διεθνή
αγορά, του κόστους των πρώτων υλών που χρησιμοποι
ούνται γενικά για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών,
πράγμα το οποίο θα επιτρέψει να ληφθεί καλύτερα υπόψη η
οικονομική πραγματικότητα σε σχέση με τις εξαγωγές των
προϊόντων αυτών·
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 (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (9),

— 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 ·
(6)
C)
(8)
(')

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

246
344
164
201

της
της
της
της

30.
14,
24.
31 .

9. 1969, σ. 11 .
12. 1991 , σ. 40.
6. 1985, σ. 1 .
7. 1990, σ. 9.
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ότι η επιστροφή καθορίζεται μία φορά το μήνα ■ ότι είναι

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

δυνατόν να τροποποιείται ενδιάμεσα·

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβουλίου
C), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2015/92 (2), 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 η Επιτροπή Διαχειρίσεως Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρός της,

ΑρSρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών
που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 και
υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2743/75 καθορίζο
νται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Οκτωβρίου
1992.

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

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 151 της 3. 6. 1992, σ. 4.
O ΕΕ αριθ. L 205 της 22. 7. 1992, σ. 2.
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του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζο
νται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά
(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

2309 10 11
2309 10 13
2309 1031
2309 1033
2309 10 51
230910 53
23099031
23099033
23099041
230990 43
230990 51
230990 53
2309 10 11
2309 10 13
2309 1031
2309 10 33
2309 10 51
2309 10 53

Επιστροφή (')

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
190
190
190
190
190
190

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47
3,47

23099031 190

230990 33 190

23099041 190
230990 43 190
230990 51 190
230990 53 190
2309 10 11 210
2309 10 13 210
2309 10 31 210
2309 10 33 210
2309 10 51 210
2309 10 53 210
230990 31 210
230990 33 210
23099041 210
23099043 210
230990 51 210
2309 90 53 210
2309 10 11 290
2309 10 13 290
2309 10 31 290
2309 10 33 290
2309 10 51 290
2309 10 53 290
23099031 290
23099033 290
23099041 290
2309 90 43 290
230990 51 290
230990 53 290
2309 10 11 310
2309 10 13 310
2309 10 31 310
2309 10 33 310

3,47

^

3,47

X

3,47

\

3,47
3,47
3,47
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
9,01
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
6,94
18,01
18,01
18,01
18,01
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ΑριS. L 313/69
(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

2309 10 51 310
2309 10 53 310
2309 90 31 310
• 230990 33 310
23099041 310
2309 9043 310
2309 90 51 310
2309 90 53 310
2309 10 11 390
2309 10 13 390
2309 10 31 390
2309 10 33 390
2309 10 51 390
2309 10 53 390
230990 31 390
23099033 390
2309 90 41 390
2309 9043 390
2309 90 51 390
230990 53 390
2309 1031 410
2309 10 33410
. 2309 10 51410
2309 10 53 410
23099041410
23099043 410
230990 51410
2309 90 53 410
2309 1031490
2309 10 33 490
2309 1051490
2309 10 53490
23099041 490
23099043 490
2309 90 51 490
2309 90 53490
2309 10 31 510
2309 10 33 510
2309 10 51 510
2309 10 53 510
2309 9041 510
23099043 510
230990 51 510
230990 53 510
2309 10 31 590
2309 1033 590
2309 10 51 590
2309 10 53 590
23099041 590
23099043 590
230990 51 590
230990 53 590
2309 10 31 610
2309 10 33 610
2309 10 51 610
2309 10 53 610
23099041 610

230990 43 610

Επιστροφή (')

.

-

18,01
18,01
18,01
18,01
18,01
18,01
18,01
18,01
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
13,88
27,02
27,02
27,02
27,02
27,02
27,02
27,02
27,02
20,83
20,83
20,83
20,83
20,83
20,83
20,83
20,83
36,02
. 36,02
36,02
36,02
36,02
36,02
36,02
36,02
27,77
27,77
27,77
27,77
27,77
27,77
27,77
27,77
45,03
45,03
45,03
45,03
45,03

^45.03
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(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (')

23099051 610
2309 9053 610
2309 1031 690
2309 1033 690
2309 10 51 690
2309 1053 690
2309 9041 690
23099043 690
23099051 690
23099053 690
2309 10 51 710
2309 1053 710
23099051 710
23099053 710
2309 10 51 790
2309 1053 790
2309 9051 790
23099053 790
2309 10 51 810
2309 1053 810
230990 51 810
23099053 810
2309 1051 890
2309 1053 890
23099051 890
2309 9053 890

45,03
45,03
34,71
34,71
34,71
34,71
34,71
34,71
34,71
34,71
54,04
54,04
54,04
54,04
41,65
41,65
41,65
41,65
63,04
63,04
63,04
63,04
48,59
48,59
48,59
48,59

(') 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.

ΝΒ : Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποι
ημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής·

Για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2309 10 11 , 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 1033,
2309 10 51 , 2309 10 53, 23099031 , 2309 9033, 23099041 , 2309 9043, 23099051 και 2309 9053, αλλά δεν
περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα, δεν υπάρχει επιστροφή κατά την εξαγωγή.
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Οκτωβρίου 1992
για τη σύναψη της συμφωνίας-πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Παραγουάης
(92/509/EQK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 113 και 235,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιμώντας ότι για την πραγματοποίηση των στόχων της
στον τομέα των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων πρέπει η
Κοινότητα να εγκρίνει τη συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας
με τη Δημοκρατία της Παραγουάης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Άρθρο 2
O Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στη γνωστοποίηση
που προβλέπεται στο άρθρο 25 της συμφωνίας (3).

Άρθρο 3
H Επιτροπή, βοηθούμενη από τους αντιπροσώπους των

κρατών μελών, εκπροσωπεί την Κοινότητα στη μεικτή
επιτροπή που συγκροτείται με το άρθρο 21 της συμφωνίας.
Αρθρο 4

H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημε
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της.

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας η συμφωνία-πλαί
σιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Παραγουάης.
Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση.

(') ΕΕ αριθ. C 309 της 29. 11 . 1991 , σ. 6.
(2) ΕΕ αριθ. C 150 της 15. 6. 1992, σ. 363.

Λουξεμβούργο, 19 Οκτωβρίου 1992.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
D. CURRΥ

(3) Βλέπε σελίδα 82 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΑΑΙΣΙΟ

Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Παραγουάης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

αφενός,
H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ

αφετέρου,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας που συνδέουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
(που καλείται στο εξής «Κοινότητα») με τη Δημοκρατία της Παραγουάης (που καλείται στο εξής «Παραγουάη») ·

ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωση τους στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στις δημοκρατικές
αξίες και στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου ·
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα στοιχεία που επιβεβαιώνονται από τη Δήλωση της Ρώμης της 20ής Δεκεμβρίου 1990, και
το ανακοινωθέν του Λουξεμβούργου της 27ης Απριλίου 1991 ανάμεσα στην Κοινότητα, τα κράτη μέλη της και τις
χώρες της ομάδας του Ρίο ·
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των κρατών μελών της να συνεισφέ
ρουν στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Παραγουάη μετά
την επιστροφή της στη δημοκρατία ·
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το αμοιβαίο συμφέρον για τη δημιουργία συμβατικών δεσμών με σκοπό την ανάπτυξη
της συνεργασίας σε διάφορους τομείς στρατηγικής σημασίας για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, την εντα
τικοποίηση και διαφοροποίηση των συναλλαγών και την αύξηση των επενδυτικών ρευμάτων ·

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις νέες κατευθύνσεις της Κοινότητας στη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες
της Λατινικής Αμερικής·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ της σημασίας της συμμετοχής στη συνεργασία των άμεσα ενδιαφερομένων προσώπων και
φορέων, και ιδίως των οικονομικών παραγόντων και των οργανισμών που τους αντιπροσωπεύουν ■
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Παραγουάη έχει δεσμευτεί, με μια ευρεία διαδικασία περιφερειακής ολοκλήρωσης στο νότιο
τμήμα της Λατινικής Αμερικής μαζί με την Αργεντινή, τη Βραζιλία και την Ουρουγουάη, στην ονομαζόμενη
«κοινή αγορά του Νότου», που καλείται στο εξής MERCOSUR, και ότι η Κοινότητα προτίθεται να συνάψει συνερ
γασία με καθεμία από τις χώρες αυτές και με τη νέα περιφερειακή ενότητα, που θα αποβλέπει στην υποστήριξη
της εν λόγω διαδικασίας ολοκλήρωσης·

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προσχώρηση ή τη μελλοντική προσχώρηση των συμβαλλομένων μερών στη
Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) και την ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης των κανόνων ελεύθε
ρου και άνευ εμποδίων διεθνούς εμπορίου ·
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να συνάψουν την παρούσα συμφωνία και όρισαν προς τούτο ως πληρεξουσίους τους:
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :

Joao de Deus PINHEIRO,
Υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλικής Δημοκρατίας,
Εν ενεργεία Πρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Abel MATUTES,

Μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
H ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗΣ :

Alexis FRUTOS VAESKEN,

Υπουργός Εξωτερικών,

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ, μετά την ανταλλαγή των πληρεξουσίων τους τα οποία ευρέθησαν εντάξει,
ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ :
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ΑρSρο I

Δημοκρατική βάση της συνεργασίας

Οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και της
Παραγουάης και όλες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας
βασίζονται στην τήρηση των δημοκρατικών αρχών και στο
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εμπνέουν την
εσωτερική και διεθνή πολιτική της Κοινότητας και της
Παραγουάης.

ΑρSρο 2

Υποστήριξη στη διαδικασία εκδημοκρατισμού
1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν θεμελιώδη την
υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει η Κοινότητα στην
παγίωση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού της Παρα
γουάης. Στη συνάρτηση αυτή, η Κοινότητα επιβεβαιώνει τη
βούλησή της να συμβάλλει, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων
της και των δυνατοτήτων της, στην ενίσχυση των δημοκρα

τικών θεσμών της Παραγουάης.
2. Τα μέρη συμφώνησαν επίσης να βοηθήσουν, με τα
κατάλληλα μέσα, την επιστροφή στην Παραγουάη των
προσώπων που αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν για
πολιτικούς λόγους.

ΑρSρο 3
Οικονομική συνεργασία

1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη το αμοι
βαίο συμφέρον και τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθε
σμους οικονομικούς στόχους τους αναλαμβάνουν τη
δέσμευση να καθιερώσουν την ευρύτερη δυνατή οικονομική
συνεργασία. Στόχοι αυτής της οικονομικής συνεργασίας
είναι κυρίως οι εξής :
α) ενθάρρυνση στη διαφοροποίηση της οικονομίας της
Παραγουάης ·
β) διαφοροποίηση και ενίσχυση των οικονομικών δεσμών

μεταξύ των συμβαλλομένων μερών γ) συνεισφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας τους και
στη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου ·
δ) άνοιγμα νέων πηγών εφοδιασμού και νέων αγορών ■
ε) δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη της
αγοράς απασχόλησης·
στ) προώθηση της βιομηχανικής και εμπορικής συνεργα
σίας, ειδικότερα μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρή
σεων ·

ζ) υποστήριξη για την ένταξη της Παραγουάης στη
MERCOSUR.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καθορίσουν από κοινού
τους τομείς της οικονομικής και βιομηχανικής τους συνερ
γασίας χωρίς να αποκλείουν εκ των προτέρων κανένα
τομέα και έχοντας υπόψη τους αμοιβαίους στόχους τους, το
αμοιβαίο συμφέρον και τις δικές τους αρμοδιότητες.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η συνεργασία αυτή
αφορά τους ακόλουθους τομείς:

α) υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών,
τουρισμό, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες·
β) πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, προδιαγραφές
και πρότυπα·
γ) διαχείριση των φυσικών πόρων και, ιδιαίτερα, διατή
ρηση και ορθολογική εκμετάλλευση των δασονομικών
πόρων, συμπεριλαμβανομένης της αναδάσωσης·
δ) προστασία του περιβάλλοντος·
ε) γεωργία ·
στ) βιομηχανία, εκμετάλλευση ορυχείων και ενέργεια·
ζ) οικονομικά και νομισματικά θέματα.

3.

Οι προβλεπόμενες ενέργειες θα συμπεριλάβουν επίσης:

α) τις συνδιασκέψεις και σεμινάρια
β) τις εμπορικές και βιομηχανικές αποστολές·
γ) τις αποστολές ανίχνευσης, επενδύσεων και προώθησης
κοινών επιχειρήσεων·
δ) τις επισκέψεις και συναντήσεις οικονομικών παρα
γόντων ·
ε) την οργάνωση «εβδομάδων εργασίας» και γενικών
τομεακών συμποσίων
στ) την αποστολή εμπειρογνωμόνων ζ) τις ειδικές μελέτες·
η) τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την τεχνική βοήθεια θ) τη συνεργασία ανάμεσα στους οικονομικούς οργανι
σμούς ι) τη σύναψη, ανάμεσα στα κράτη μέλη της Κοινότητας
και την Παραγουάη, συμβάσεων αποφυγής διπλής
φορολογίας ·
ια) τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, ιδιαίτερα, την
πρόσβαση στις υπάρχουσες τράπεζες δεδομένων ή σ'
αυτές που πρόκειται να δημιουργηθούν
ιβ) τη δημιουργία δικτύων ανάμεσα σε οικονομικούς
φορείς, κυρίως βιομηχανικούς.
ΑρSρο 4

Συνεργασία στο γεωργικό τομέα
1 . H Κοινότητα και η Παραγουάη καθιερώνουν μεταξύ
τους συνεργασία στο γεωργικό τομέα. Για το σκοπό αυτό,

θα εξετάσουν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής θέλησης:
α) τις δυνατότητες ανάπτυξης αμοιβαίων ανταλλαγών γεωρ
γικών προϊόντων·

β) τα υγειονομικά, φυτοϋγειονομικά και περιβαλλο
ντολογικά μέτρα καθώς και τις επιπτώσεις τους, έτσι
ώστε αυτές να μην εμποδίζουν το εμπόριο, λαμβάνοντας
υπόψη τη σχετική νομοθεσία των δύο μερών.
2. H Κοινότητα θα συμμετάσχει στις προσπάθειες που
καταβάλλει η Παραγουάη για να διαφοροποιήσει τις εξαγω
γές των γεωργικών της προϊόντων.
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 313/74

ΑρSρο 7

ΑρSρο 5

Επενδύσεις
Βιομηχανική συνεργασία
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν :
1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν τη
διεύρυνση και τη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης
της Παραγουάης στους τομείς της βιομηχανίας και των
υπηρεσιών, προσανατολίζοντας τις ενέργειες συνεργασίας
ειδικότερα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ευνοώ
ντας τις ενέργειες που μπορούν να διευκολύνουν την
πρόσβαση στις πηγές κεφαλαίων, στις αγορές και στις
κατάλληλες τεχνολογίες. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να
περιλαμβάνουν την από κοινού δημιουργία των κατάλλη
λων μηχανισμών και οργάνων.

α) να προωθήσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους
των νομοθεσιών και της αντίστοιχης πολιτικής τους, την

αύξηση των αμοιβαία επωφελών επενδύσεων ■
β) να συμβάλουν στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις
αμοιβαίες επενδύσεις των κρατών μελών της Κοινότητας
και της Παραγουάης, κυρίως με συμφωνίες προώθησης
και προστασίας των επενδύσεων με βάση τις αρχές της
μη διάκρισης και της αμοιβαιότητας.

ΆρSρο 8

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επίσης να εξετά
σουν τη δυνατότητα προώθησης των σχεδίων που ενδέχεται
να διευκολύνουν την αρμονική ενσωμάτωση της βιομηχα
νίας της Παραγουάης στη MERCOSUR.

ΆρSρο 6

Συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος
1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να
συνεργαστούν στους τομείς προστασίας και βελτίωσης του
περιβάλλοντος για να επιλύσουν τα προβλήματα που προκα
λούνται από τη μόλυνση των υδάτων, του εδάφους και του
αέρα, τη διάβρωση, την απερήμωση και την αποψίλωση των
δασών καθώς και από την υπερεκμετάλλευση των φυσικών
πόρων. Αναλαμβάνουν επίσης τη δέσμευση να υποστηρί
ξουν την παραγωγική διατήρηση της χλωρίδας και της πανί
δας των δασών και των υδάτων και τη διατήρηση των
τροπικών δασών και των εθνικών πάρκων.

2. Για το σκοπό αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη θα
προσπαθήσουν να προβούν σε ενέργειες στον τομέα του
περιβάλλοντος που θα αφορούν, ιδίως, τα εξής:

Επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία
1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να υποστηρίξουν
την προώθηση και την ανάπτυξη των επιστημονικών και
τεχνολογικών δυνατοτήτων της Παραγουάης.
O στόχος αυτός θα συνεχιστεί με την ενθάρρυνση και την
προώθηση μιας συνεργασίας όσο το δυνατό ευρύτερης
ανάμεσα στους οργανισμούς ή/και ειδικευμένες επιχειρή
σεις των συμβαλλομένων μερών, κυρίως με τη σύνδεση των
κέντρων έρευνας των δύο μερών για να επιλυθούν συγχρό
νως τα προβλήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταρτίσουν από κοινού
τους τομείς της συνεργασίας τους, χωρίς να αποκλείουν εκ
των προτέρων κανέναν τομέα. Μεταξύ αυτών θα περιλαμβά
νονται οι ακόλουθοι τομείς :

α) υποστήριξη των δυνατοτήτων έρευνας
β) ανάπτυξη και διαχείριση των πολιτικών σχετικά με τις
επιστήμες και την τεχνολογία *
γ) προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος δ) ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων,
κυρίως των δασονομικών
ε) ολοκλήρωση και περιφερειακή συνεργασία για σχέδια
επιστήμης και τεχνολογίας στ) διάδοση πληροφοριών και επιστημονικών και τεχνολο
γικών γνώσεων.

α) δημιουργία και ενίσχυση δημόσιων και ιδιωτικών μηχα
νισμών προστασίας του περιβάλλοντος β) ανάπτυξη και τελειοποίηση των νομοθεσιών καθώς
επίσης και των κανόνων και προτύπων γ) έρευνα, κατάρτιση και πληροφόρηση καθώς και ευαισθη
τοποίηση της κοινής γνώμης δ) πραγματοποίηση μελετών και έργων καθώς επίσης και
παροχή τεχνικής βοήθειας ε) διοργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων,
διαλέξεων, επισκέψεων υπαλλήλων, εμπειρογνωμόνων,
τεχνικών, διευθυντών επιχειρήσεων και άλλων ατόμων
που ασκούν καθήκοντα σε θέματα περιβάλλοντος.

3 . Τα συμβαλλόμενα μέρη θα διευκολύνουν και θα ενθαρ
ρύνουν την εφαρμογή ενεργειών που θα συμβάλουν στην
επίτευξη των στόχων της συνεργασίας τους, και ιδίως όσον
αφορά :
α) την από κοινού εκτέλεση ερευνητικών σχεδίων από ερευ
νητικά κέντρα και από άλλα αρμόδια όργανα των δύο
μερών ·
β) την ανταλλαγή επιστημονικών πληροφοριών, ιδίως με
την από κοινού οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνε
δρίων, κ.λπ. γ) την υποστήριξη σχετικά με την επανένταξη των επιστη
μόνων, τεχνικών και εμπειρογνωμόνων της Παραγουάης.
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ζ) στην ενημέρωση, στο βαθμό του δυνατού, σχετικά με
τη γνώμη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για τα
μέτρα που ενδέχεται να έχουν δυσμενές αποτέλεσμα
στις εμπορικές συναλλαγές τους.

Αρθρο 9

Μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα εφαρμόσουν αμοιβαία για τις
εισαγωγές ή εξαγωγές εμπορευμάτων, τη μεταχείριση του
μάλλον ευνοούμενου κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις της
Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου σχετικά με τους
δασμούς και το εμπόριο.

Αρθρο 12

Συνεργασία στον τομέα της δημόσιας διοίκησης
1.

Αρθρο 10

Προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να λαμβάνουν υπόψη
την απαλλαγή από δασμούς και φόρους για τα εμπορεύματα
που γίνονται προσωρινά δεκτά στο έδαφός τους τα οποία
αποτελούν το αντικείμενο διεθνών συμβάσεων και προορί
ζονται για επανεξαγωγή.
Αρθρο U

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν στον τομέα

της δημόσιας διοίκησης με στόχο να συμβάλουν -(στον

εκσυγχρονισμό και στην ορθολογική οργάνωσή της σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, κυρίως στην αναδιάρ
θρωση της κεντρικής διοίκησης.
2. Για την επίτευξη των στόχων αυτών τα συμβαλλόμενα
μέρη θα προωθήσουν μεταξύ άλλων :

— σεμινάρια και προγράμματα επιμόρφωσης υπαλλήλων
της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων οργανισμών,
— βελτίωση του εξοπλισμού των υπηρεσιών της δημόσιας
διοίκησης.

Εμπορική συνεργασία
1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να αναπτύξουν και
να διαφοροποιήσουν τις εμπορικές συναλλαγές σε όσο το
δυνατό υψηλότερο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις αντί
στοιχες οικονομικές καταστάσεις και με την αμοιβαία
παροχή των ευρύτερων δυνατών διευκολύνσεων.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να μελετήσουν τις
μεθόδους και τα μέσα κατάργησης των μη δασμολογικών
και παραδασμολογικών εμποδίων και, αφού λάβουν υπόψη
τις εργασίες που πραγματοποιούνται στους διεθνείς οργανι
σμούς αναλαμβάνουν τη δέσμευση να αναπτύξουν πολιτική
που αποσκοπεί :

α) στην αμοιβαία χορήγηση όσο το δυνατόν ευρυτέρων
διευκολύνσεων για τις εμπορικές συναλλαγές ·
β) στη συνεργασία, τόσο σε διμερές όσο και πολυμερές
επίπεδο, για την επίλυση προβλημάτων κοινού ενδιαφέ
ροντος συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται
με την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και τον
καθορισμό των κανόνων καταγωγής καθώς και με τα
βασικά προϊόντα, ημιεπεξεργασμένα προϊόντα και
έτοιμα προϊόντα ·
γ) στη διευκόλυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις αντί
στοιχες τελωνειακές υπηρεσίες τους συμπεριλαμβανο
μένων ιδίως των τομέων της επαγγελματικής κατάρ
τισης της απλοποίησης των διαδικασιών και της
εξακρίβωσης των παραβάσεων των τελωνειακών ρυθμί
σεων ·

δ) στην εκτίμηση των αντιστοίχων συμφερόντων τους
όσον αφορά τόσο την πρόσβαση στους πόρους όσο και
τη μεταποίηση τους καθώς και την πρόσβαση στις
αγορές τους για τα προϊόντα των συμβαλλομένων
μερών·
ε) στην προσέγγιση των οικονομικών φορέων προκει
μένου να διαφοροποιηθούν και να αυξηθούν τα υπάρ
χοντα ρεύματα συναλλαγών·
στ) στη μελέτη, στη σύσταση και εφαρμογή μέτρων προώ
θησης του εμπορίου που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη
των εισαγωγών και εξαγωγών ·

Αρθρο 13

Συνεργασία στον τομέα της πληροφόρησης, και της επικοι
νωνίας και του πολιτισμού

1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καθιερώσουν συνεργασία
στους τομείς της πληροφόρησης και της επικοινωνίας
λαμβάνοντας υπόψη την πολιτιστική διάσταση των αμοι
βαίων σχέσεών τους.

2 H συνεργασία αυτή θα περιλάβει τη διατήρηση των
ιστορικών και πολιτιστικών αγαθών.
Αρθρο 14

Επιμόρφωση
1 . Οι ενέργειες συνεργασίας που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας θα μπορούν να περιλαμ
βάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επιμόρφωσης.

2. Οι ενέργειες επιμόρφωσης θα απευθύνονται κυρίως σε
επιμορφωτές και εκπαιδευτικούς ή σε στελέχη που ασκούν
ήδη υπεύθυνα καθήκοντα σε επιχειρήσεις, διοικήσεις, δημό
σιες υπηρεσίες και άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς
οργανισμούς
3 . Τα συμβαλλόμενα μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα
για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης που
θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών
στην Παραγουάη.
Αρθρο 15

Συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν στον
τομέα της δημόσιας υγείας με στόχο να βελτιωθεί το
επίπεδο και η ποιότητα ζωής κυρίως όσον αφορά τους λιγό
τερο ευνοούμενους τομείς του πληθυσμού.
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Για να επιτευχθεί o στόχος αυτός τα μέρη αναλαμβάνουν
να αναπτύξουν κοινή έρευνα, μεταφορά τεχνολογιών,
ανταλλαγή εμπειριών και τεχνική βοήθεια, στην οποία να
συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αφορούν :

— τη διαχείριση και διοίκηση των αρμόδιων υπηρεσιών,
— τη διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων και την
ανταλλαγή ειδικών,
— τη διαμόρφωση προγραμμάτων επαγγελματικής επιμόρ
φωσης

— προγράμματα και έργα για τη βελτίωση των υγειονομι
κών συνθηκών και της κοινωνικής πρόνοιας σε αστικές
και αγροτικές περιοχές.
Άρθρο 16

Συνεργασία για την καταπολέμηση των ναρκωτικών
1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση,
σύμφωνα με τις αντίστοιχες νομοθεσίας τους να συντονί
ζουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την
πρόληψη και μείωση της παραγωγής της παράνομης διακί
νησης και κατανάλωσης ναρκωτικών.

— την κοινή συμμετοχή σε εκθέσεις που έχουν στόχο την
αύξηση των τουριστικών ρευμάτων.
Άρθρο 18

Περιφερειακή συνεργασία και ολοκλήρωση

1 . H συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών περι
λαμβάνει και ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή στο πλαί
σιο διακανονισμών συνεργασίας ή ολοκλήρωσης με τρίτες
χώρες της ίδιας περιοχής.
2. Χωρίς να αποκλείεται κανένας τομέας θα λαμβάνο
νται υπόψη ιδίως ενέργειες που αφορούν τα εξής :

α) συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο για θέματα περι
βάλλοντος ·
β) ανάπτυξη του διαπεριφερειακού εμπορίου·
γ) ενδυνάμωση των περιφερειακών οργανισμών και στήριξη
της ανάληψης κοινών πολιτικών και δραστηριοτήτων·
δ) περιφερειακές επικοινωνίες κυρίως ποτάμιες.
Άρθρο 19

H συνεργασία αυτή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων :

Συνεργασία στην ανάπτυξη

— έργα για την κατάρτιση, επιμόρφωση, περίθαλψη και
αποκατάσταση των ναρκομανών, συμπεριλαμβανομένης
και της επανένταξής τους στον εργατικό και κοινωνικό

1 . Για να σταθεροποιήσει και να επιταχύνει την οικονο
μική και κοινωνική ανάπτυξη της Παραγουάης η Κοινό
τητα θα εφαρμόσει ενέργειες βοήθειας στο πλαίσιο των
προγραμμάτων που εφαρμόζει για τις αναπτυσσόμενες
χώρες.

2.

βίο,

— ερευνητικά προγράμματα και έργα,

— μέτρα υπέρ εναλλακτικών οικονομικών επιλογών,
— ανταλλαγή όλων των σχετικών πληροφοριών συμπερι
λαμβανομένων και των μέτρων που αφορούν τη νομιμο
ποίηση παρανόμων προσόδων.
3. Στη χρηματοδότηση των προαναφερόμενων δράσεων
θα μπορούν να συμμετέχουν δημόσια και ιδιωτικά ιδρύ
ματα, κρατικοί περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί σε
συνεργασία με τη κυβέρνηση της Παραγουάης και τις αρμό
διες υπηρεσίες της Κοινότητας και των κρατών μελών της.
Άρθρο 17
ι

Συνεργασία στον τομέα του τουρισμου
Τα συμβαλλόμενα μέρη προωθούν, σύμφωνα με τις ισχύου
σες νομοθεσίες, την ανάπτυξη της τουριστικής συνεργασίας
με την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που
αφορούν μεταξύ άλλων :
— την ανταλλαγή υπαλλήλων και εμπειρογνωμόνων σε
θέματα τουρισμού, καθώς και πληροφοριών και στατι
στικών στοιχείων που αφορούν τον τουρισμό και τη
μεταφορά τεχνολογιών,
— την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που ευνοούν την τουρι
στική κίνηση,
— την προώθηση δραστηριοτήτων κατάρτισης που
ενισχύουν τη λειτουργία και τη διαχείριση ξενοδοχεια
κών επιχειρήσεων,

ν2. Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην αγροτική ανάπτυξη
κυρίως στην ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, στις κοινές
ενέργειες επιμόρφωσης στις δραστηριότητες που αποβλέ
πουν στη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας της
απασχόλησης της στέγασης σε αστικές και αγροτικές περιο
χές καθώς και στην προώθηση των βασικών οργανισμών.
Άρθρο 20

Μέσα για την υλοποίηση της συνεργασίας
Τα συμβαλλόμενα μέρη, για να διευκολύνουν την επίτευξη
των στόχων της συνεργασίας που προβλέπει η παρούσα
συμφωνία, θέτουν σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέσα, συμπε
ριλαμβανομένων και των χρηματοοικονομικών, ανάλογα με
τις δυνατότητές τους και μέσω των μηχανισμών που διαθέ
τουν.

Άρθρο 21

Μεικτή επιτροπή συνεργασίας
1 . Συνιστάται μεικτή επιτροπή συνεργασίας που αποτε
λείται, αφενός από αντιπροσώπους της Κοινότητας και,
αφετέρου, από αντιπροσώπους της Παραγουάης. H μεικτή
επιτροπή συνεδριάζει μία φορά ετησίως, εκ περιτροπής στις
Βρυξέλλες και στην Asunciôn, σε ημερομηνία και με ημερή
σια διάταξη που καθορίζεται από κοινού. Μπορούν να
συγκαλούνται έκτακτες συνεδριάσεις με συμφωνία και των
δύο μερών.
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2. H μεικτή επιτροπή μεριμνά για την εύρυθμη λειτουρ
γία της παρούσας συμφωνίας. Κατά την εκπλήρωση του
ρόλου της αυτού, τα καθήκοντά της συνίστανται ιδίως στα
εξής:
α) πρόβλεψη μέτρων για την ανάπτυξη και τη διαφοροποί
ηση του εμπορίου, σύμφωνα με τους στόχους της
παρούσας συμφωνίας·
β) ανταλλαγή απόψεων για οποιοδήποτε θέμα κοινού
ενδιαφέροντος σχετικά με τις συναλλαγές και τη συνερ
γασία, συμπεριλαμβανομένων και των μελλοντικών
ενεργειών και των διαθέσιμων μέσων για την υλοποίησή
τους ·

γ) διατύπωση συστάσεων με στόχο τη διεύρυνση των
συναλλαγών και την εντατικοποίηση της συνεργασίας,
λαμβανομένου επίσης υπόψη του απαραίτητου συντονι
σμού των προβλεπόμενων ενεργειών·
δ) και, γενικότερα, προτάσεις συστάσεων που θα συμβά
λουν στην πραγματοποίηση των στόχων της παρούσας
συμφωνίας.

παϊκής Οικονομικής Κοινότητας και υπό τους όρους που
προβλέπονται στη συνθήκη αυτή και, αφετέρου στο έδαφος
της Δημοκρατίας της Παραγουάης.
Άρθρο 24

Εξελικτική ρήτρα
1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να διευρύνουν κοινή
συναινέσει την παρούσα συμφωνία προκειμένου να ανυψώ
σουν το επίπεδο συνεργασίας και να το συμπληρώσουν
σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους, με συμφωνίες
σχετικά με συγκεκριμένους κλάδους ή δραστηριότητες.
2. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας,
κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να διατυπώνει προτάσεις
με στόχο τη διεύρυνση του πεδίου της αμοιβαίας συνεργα
σίας, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί
κατά την εφαρμογή της.

Άρθρο 25

3. H μεικτή επιτροπή μπορεί να προβεί στη σύσταση ειδι
κών υποεπιτροπών και ομάδων εργασίας που θα τη βοηθούν
στην εκπλήρωση των καθηκόντων της.
Άρθρο 22
.

ι ί"

Άλλες συμφωνίες

1 . Με την επιφύλαξη των διατάξεων των συνθηκών για
την ίδρυση των των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η παρούσα
συμφωνία καθώς και κάθε ενέργεια που αναλαμβάνεται στο
πλαίσιό της δεν θίγει καθόλου τις αρμοδιότητες των κρατών
μελών των Κοινοτήτων να αναλαμβάνουν διμερείς ενέργειες
συνεργασίας με την Παραγουάη στο πλαίσιο της οικονομι
κής συνεργασίας με τη χώρα αυτή και να συνάπτουν, εάν
χρειαστεί, νέες συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας με την
Παραγουάη.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης
παραγράφου, σχετικά με την οικονομική συνεργασία, οι
διατάξεις της παρούσας συμφωνίας αντικαθιστούν εκείνες
των συμφωνιών πού έχουν συνάψει τα κράτη μέλη των
Κοινοτήτων με την Παραγουάη και οι οποίες δεν συμβιβά
ζονται ή είναι ταυτόσημες με αυτές.
Άρθρο 23

Εδαφική εφαρμογή
H παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη
όπου εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρω
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Έναρξη ισχύος και διάρκεια

1 . H παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη
ημέρα του μηνός που ακολουθεί μετά την ημερομηνία κατά
την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν κοινοποιήσει αμοι
βαία την ολοκλήρωση των προς τούτο αναγκαίων διαδικα
σιών.

2. H παρούσα συμφωνία συνάπτεται για περίοδο πέντε
ετών. H ισχύς της ανανεώνεται κάθε χρόνο εφόσον κανένα
από τα συβαλλόμενα μέρη δεν την καταγγείλει έξι μήνες
πριν από τη λήξη της.

Άρθρο 26

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρού
σας συμφωνίας.
Άρθρο 27
Αυθεντικά κείμενα

H παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην
αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική ελληνική, ισπανική,
ιταλική, ολλανδική και προτογαλική γλώσσα, και όλα τα
κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.
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En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen
gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην
παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont appose leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst
hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.

Hecho en Bruselas, el tres de febrero de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Bruxelles, den tredje februar nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Brüssel am dritten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο.
Done at Brussels on the third day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Fait à Bruxelles, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Fatto a Bruxelles, addì tre febbraio millenovecentonovantadue.

Gedaan te Brussel, de derde februari negentienhonderd tweeënnegentig.
Feito em Bruxelas, em três de Fevereiro de mil novecentos e noventa e dois.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias
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Por el Gobierno de la República del Paraguay
For regeringen for Republikken Paraguay
Für die Regierung der Republik Paraguay
Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Παραγουάης
For the Government of the Republic of Paraguay
Pour le gouvernement de la republique du Paraguay
Per il governo della Repubblica del Paraguay
Voor de Regering van de Republiek Paraguay
Pelo Governo da Republica do Paraguai

Αριθ. L 313/79

ΑριS. L 313/80

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Ανταλλαγή επιστολών σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές
Επιστολή αριS. 1

Κύριε,

Με την ευκαιρία της υπογραφής της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Παρα
γουάης, τα μέρη ανέλαβαν τη δέσμευση να αντιμετωπίσουν με τον κατάλληλο τρόπο τα ζητήματα που συνδέονται
με τη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται να προκύψουν
εμπόδια στην ανάπτυξη των συναλλαγών. Για το σκοπό αυτό θα αναζητηθούν αμοιβαία ικανοποιητικές λύσεις με
βάση την τήρηση της αρχής του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού σε εμπορική βάση.
Συμφωνήθηκε επίσης ότι τα ζητήματα αυτά θα εξετασθούν κατά τις συνεδριάσεις της μεικτής επιτροπής.

Θα σας παρακαλούσαμε να επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνησή σας συμφωνεί με τα ανωτέρω.
Με εξαιρετική εκτίμηση,
Για το Συμβούλιο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Επιστολή αριθ. 2
Κύριοι,

Έχω τη τιμή να σας ανακοινώσω ότι έλαβα σημερινή επιστολή σας, η οποία έχει ως εξής:
«Με την ευκαιρία της υπογραφής της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Παραγουάης, τα μέρη ανέλαβαν τη δέσμευση να αντιμετωπίσουν με τον κατάλληλο τρόπο τα ζητήματα που
συνδέονται με τη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδέχεται
να προκύψουν εμπόδια στην ανάπτυξη των συναλλαγών. Για το σκοπό αυτό θα αναζητηθούν αμοιβαία ικανο
ποιητικές λύσεις με βάση την τήρηση της αρχής του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού σε εμπορική βάση.
Συμφωνήθηκε επίσης ότι τα ζητήματα αυτά θα εξετασθούν κατά τις συνεδριάσεις της μεικτής επιτροπής.»
Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνησή μου συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής αυτής.

Με εξαιρετική εκτίμηση,
Για την
κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Παραγουάης
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Αριθ. L 313/81

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Μονομερής δήλωση της Κοινότητας σχετικό p το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων
H Κοινότητα επιβεβαιώνει τη σπουδαιότητα που αποδίδει στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμή
σεων, που θεσπίστηκε με το ψήφισμα 21 (II) της δεύτερης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο για την
ανάπτυξη.

Για να δώσει τη δυνατότητα στην Παραγουάη να χρησιμοποιήσει κατά τον καλύτερο και ευρύτερο δυνατό τρόπο
το καθεστώς των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων που εφαρμόζει σύμφωνα με το προαναφερόμενο
ψήφισμα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι πρόθυμη να εξετάσει τις προτάσεις που θα της υποβάλει η χώρα αυτή.

Εξάλλου, για να εξοικειωθούν περισσότερο με το καθεστώς της Κοινότητας οι διοικητικοί και οικονομικοί φορείς
της Παραγουάης, η Επιτροπή θα διοργανώσει ενημερωτικά σεμινάρια στην εν λόγω χώρα.

AptS. L 313/82

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας-πλαισίου συνεργασίας
μεταξύ της Δημοκρατίας της Παραγουάης και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας που
υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 3 Φεβρουαρίου 1992 (')
Δεδομένου ότι η κοινοποίηση της εκπλήρωσης των αναγκαίων διαδικασιών για την έναρξη ισχύος
της προαναφερόμενης συμφωνίας-πλαισίου συνεργασίας ολοκληρώθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1992, η
εν λόγω συμφωνία Sα τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 25, την 1η Νοεμβρίου 1992.

C) Βλέπε σελίδα 71 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3004/92 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 1992 για τον καθο
ρισμό της ανώτατης τιμής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που αγοράζονται στην παρέμβαση
για τον 78ο μερικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρϊS. L 301 της 17ης Οκτωβρίου 1992)
Σελίδα 30 :

— διαγράφεται το άρθρο 2 και
— το άρθρο 3 γίνεται άρθρο 2.

Αριθ. L 313/83

Περιεχόμενα (συνέχεια)

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3147/92 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 περί
επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 20
(αύξων αριθμός 40.0200), καταγωγής Μαλαισίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
48

* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3148/92 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 περί
επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών για τα προϊόντα της κατηγορίας 9
(αύξων αριθμός 40.0900), καταγωγής Σρι Λάνκα, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
49
* Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 περί
λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα
παρέμβασης στους απόρους τις Κοινότητας

50

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3150/92 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 για τη
θέσπιση συντηρητικών μέτρων όσον αφορά τις αιτήσεις πιστοποιητικών «ΣΜΣ» που
κατατέθηκαν από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 1992 στον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων όσον αφορά την Πορτογαλία, προερχομένων από την
Κοινότητα των Δέκα στην Ισπανία

56

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3151 /92 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 περί
καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή αγγουριών καταγωγής
Ρουμανίας

57

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3152/92 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3053/92 περί παρατάσεως για δεύτερη φορά,
της αναστολής του προκαθορισμού της εισφοράς κατά την εισαγωγή για ορισμένα
σιτηρά

58

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3153/92 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 περί
καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των
αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως

59

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3154/92 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 περί
καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα

63

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3155/92 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1992 περί
καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων
ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά

66

II

Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο
92/509/EOK :

* Απόφαση του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για τη σύναψη της
συμφωνίας-πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
της Δημοκρατίας της Παραγουάης

71

Συμφωνία-πλαισιο Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της
Παραγουάης

72

* Πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας-πλαισίου
συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Παραγουάης και της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας που υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 3 Φεβρουαρίου 1992

82

Διορθωτικά

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3004/92 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 1992 για τον
καθορισμό της ανώτατης τιμής αγοράς και των ποσοτήτων βοείου κρέατος που αγοράζονται στην
παρέμβαση για τον 78ο μερικό διαγωνισμό που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1627/89 ( ΕΕ αριθ. L 301 της 17. 10. 1992)
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