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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕQΚ) αριθ. 3391/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Νοέμβριου 1992

για το άνοιγμα κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιό
τητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
0201 και 0202, καθώς και για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0206 10 95 και
0206 29 91 ( 1993)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :
ΑρSρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι, για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά, διατη
ρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα των κωδικών ΣΟ 0201
και 0202 και για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 0206 10 95
και 0206 29 91 , η Κοινότητα ανέλαβε τη δέσμευση, στα
πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου
(GATT), να ανοίξει ετήσια κοινοτική δασμολογική ποσό
στωση με δασμό 20 %, της οποίας o όγκος, εκφρασμένος σε
βάρος του προϊόντος έχει καθοριστεί σε 34 300 τόνους ■ ότι
θα πρέπει, συνεπώς, να ανοίξει η ποσόστωση αυτή για το

1 . Ανοίγεται για το έτος 1993 κοινοτική δασμολογική
ποσόστωση συνολικής ποσότητας 34 300 τόνων, εκφρασμέ
νης σε βάρος προϊόντος, για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιό
τητας, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
των κωδικών ΣΟ 0201 και 0202, καθώς και για τα προϊόντα
των κωδικών ΣΟ 0206 10 95 και 0206 29 91 .

2. Στα πλαίσια της ποσοστώσεως που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 , o εφαρμοστέος δασμός του κοινού δασμολο
γίου καθορίζεται σε 20%.

ΑρSρο 2

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και

έτος 1 993 ·

ιδίως :

ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ίση και συνεχής πρόσβαση
στην εν λόγω ποσόστωση, όλων των ενδιαφερομένων της
Κοινότητας και η αδιάκοπη εφαρμογή του δασμού που
προβλέπεται για την ποσόστωση αυτή σε όλες τις εισαγωγές
των εν λόγω προϊόντων μέχρι την εξάντληση της ποσό
στωσης· ότι, για το σκοπό αυτό, κρίνεται σκόπιμο να
καθιερωθεί σύστημα χρησιμοποιήσεως της κοινοτικής
δασμολογικής ποσόστωσης με βάση την προσκόμιση πιστο
ποιητικού γνησιότητας που εγγυάται τη φύση, την προέ
λευση και την καταγωγή των προϊόντων *

α) οι διατάξεις που εγγυώνται τη φύση, την προέλευση και
την καταγωγή του προϊόντος·

ότι οι λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με τη διαδικα
σία που προβλέπεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί
κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του βοείου
κρέατος ('),
(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2066/92 ( ΕΕ
αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 49).

β) οι διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση του εγγράφου
που επιτρέπει την εξακρίβωση των εγγυήσεων που
αναφέρονται στο στοιχείο α) και

γ) οι όροι εκδόσεως και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητι
κών εισαγωγής,

θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 27 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 805/68.

ΑρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Αριθ. L 346/2

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 1992.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
D. CURRΥ

27. 11 . 92

Αριθ. L 346/3

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27 . 11 . 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3392/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Νοέμβριου 1992

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για το κατε
ψυγμένο κρέας βοοειδών που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0202, καθώς και για τα προϊόντα που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0206 29 91 (1993)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

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

ΆρSρο 1

1 . Ανοίγεται για το έτος 1993 κοινοτική δασμολογική
ποσόστωση για το κατεψυγμένο κρέας βοοειδών που υπάγε
ται στον κωδικό ΣΟ 0202 και τα προϊόντα που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 0206 29 91 , συνολικής ποσότητας 53 000

Εκτιμώντας :

τόνων, εκφρασμένης σε βάρος κρέατος χωρίς κόκαλα.

ότι, για το κατεψυγμένο κρέας βοοειδών που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 0202 και τα προϊόντα που υπάγονται στον
κωδικό 0206 29 91 , η Κοινότητα ανέλαβε τη δέσμευση, στα
πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου
(GATT), να ανοίξει ετήσια κοινοτική δασμολογική ποσό
στωση με δασμό 20 %, το συνολικό ύψος της οποίας, εκφρα
σμένο σε βάρος κρέατος χωρίς κόκαλα, έχει καθοριστεί σε
53 000 τόνους · ότι θα πρέπει, συνεπώς, να ανοίξει η ποσό
στωση αυτή για το έτος 1993 ·

Για την καταχώρηση στην εν λόγω ποσόστωση, 100 χιλιό
γραμμα κρέατος με κόκκαλα ισοδυναμούν με 77 χιλιό
γραμμα κρέατος χωρίς κόκκαλα.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως κατε
ψυγμένο κρέας νοείται το κρέας το οποίο, κατά τη στιγμή
παραλαβής της διασαφήσεως εισαγωγής παρουσιάζεται
κατεψυγμένο.

3. Στα πλαίσια της ποσοστώσεως που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 , o εφαρμοστέος δασμός του κοινού δασμολο

ότι είναι σκόπιμο να διασφαλίζεται, ιδίως η πρόσβαση
όλων των ενδιαφερομένων εμπορευόμενων της Κοινότητας
στην εν λόγω ποσόστωση, καθώς και η αδιάκοπη εφαρμογή
του δασμού που προβλέπεται για την ποσόστωση αυτή σε
όλες τις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων μέχρι την εξάν
τληση της ποσοστώσεως ·

γίου καθορίζεται σε 20%.

ότι το καθεστώς αυτό συνίσταται στην κατανομή από την
Επιτροπή των διαθέσιμων ποσοτήτων μεταξύ των παραδο
σιακών εμπορευομένων και των εμπορευομένων που ενδια
φέρονται για το εμπόριο του βοείου κρέατος · ότι, για να
εξασφαλίζεται η σοβαρότητα των δραστηριοτήτων των
τελευταίων, θα πρέπει, εντούτοις να ληφθούν υπόψη μόνον
οι ποσότητες ενός ορισμένου ύψους που είναι αντιπροσω
πευτικές των συναλλαγών με τις τρίτες χώρες·

α) το πρώτο τμήμα, που ισούται με 80%, ήτοι με 42400
τόνους κατανέμεται μεταξύ των εισαγωγέων οι οποίοι
μπορούν να αποδείξουν ότι, κατά τη διάρκεια των τριών
τελευταίων ετών, έχουν εισάγει κατεψυγμένα κρέατα

ότι για να επιτραπεί η πλήρης χρησιμοποίηση του συνόλου
της ποσοστώσεως, θα πρέπει να καθοριστεί ημερομηνία
λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων
πιστοποιητικών εισαγωγής και να προβλεφθεί η μεταφορά
των ποσοτήτων που ενδεχομένως δεν έχουν ζητηθεί μέχρι
την ημερομηνία αυτή, στο τελευταίο τρίμηνο του έτους 1993
καθώς και η κατανομή τους ιδίως σε συνάρτηση με τις
εναπομένουσες ποσότητες, πέραν των προβλεπόμενων
κριτηρίων κατανομής μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών
εμπορευομένων ■

ΆρSρο 2

H ποσόστωση που αναφέρεται στο άρθρο 1 διαιρείται σε
δύο μέρη ως εξής:

που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0202 και προϊόντα που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 020629 91 που αποτελούν
αντικείμενο του παρόντος καθεστώτος εισαγωγής ·

β) το δεύτερο τμήμα, που ισούται με 20 %, ήτοι με 10 600
τόνους κατανέμεται μεταξύ των εμπορευομένων οι
οποίοι μπορούν να αποδείξουν τη δραστηριότητά τους
για μια ελάχιστη ποσότητα και κατά τη διάρκεια περιό
δου που θα καθοριστεί, με τρίτες χώρες άλλων βόειων
κρεάτων εκτός από εκείνα που αποτελούν αντικείμενο
του παρόντος καθεστώτος εισαγωγής ή εργασιών ενερ
γητικής ή παθητικής τελειοποίησης.
ΆρSρο 3

ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
πρέπει να θεσπιστούν με διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβου
λίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως της
αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος ('),

1 . Οι ποσότητες για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί αίτηση
πιστοποιητικού εισαγωγής μέχρι τις 31 Αυγούστου του
1993, αποτελούν αντικείμενο νέας κατανομής κατά τη διάρ
κεια του τέταρτου τριμήνου του ιδίου έτους ενδεχομένως
χωρίς να ληφθεί υπόψη η κατανομή που αναφέρεται στο
άρθρο 2.

(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αρι9. 2066/92 (ΕΕ
αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 49).

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, πριν από
τις 16 Σεπτεμβρίου 1993, τις ποσότητες οι οποίες δεν έχουν
ζητηθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου του ιδίου έτους.
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Αρθρο 4

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και
ίδιως :

α) η κατανομή και η χορήγηση των διαθέσιμων ποσοτήτων
μεταξύ των εμπορευομένων που αναφέρονται στο άρθρο
2 και

6) οι όροι ενδόσεως και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιη
τικών εισαγωγής,
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θεσπίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68.
Άρθρο 5

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

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 1992.
Γ\α το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
D. CURRΥ
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Αριθ. L 346/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3393/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Νοέμβριου 1992

για το άνοιγμα κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου
που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0202 30 90 (1993)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 113,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι, για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου που υπάγεται
στον κωδικό ΣΟ 0202 30 90, η Κοινότητα ανέλαβε τη
δέσμευση, στα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και
Εμπορίου (GATT), να ανοίγει ετήσια κοινοτική δασμολο
γική ποσόστωση με δασμό 20 %, το συνολικό μέγεθος της
οποίας, εκφρασμένο σε βάρος κρέατος χωρίς κόκαλα, καθο
ρίζεται σε 2 250 τόνους · ότι θα πρέπει, συνεπώς, να ανοίξει
η ποσόστωση αυτή για το έτος 1993 ·

ότι ενδείκνυται να εξασφαλιστεί η ίση και συνεχής
πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων της Κοινότητας στην
ποσόστωση αυτή καθώς και η αδιάκοπη εφαρμογή του
ποσοστού που προβλέπεται για την ποσόστωση αυτή σε
όλες τις εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος μέχρι την εξάν
τληση της ποσόστωσης ■ ότι, για το σκοπό αυτό, κρίνεται
σκόπιμο ένα σύστημα χρησιμοποίησης της κοινοτικής
δασμολογικής ποσόστωσης με βάση την προσκόμιση πιστο

Άρθρο /

1 . Ανοίγεται για το έτος 1993 κοινοτική δασμολογική
ποσόστωση για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου που
υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0202 30 90, συνολικής ποσότητας
2 250 τόνων, εκφρασμένης σε βάρος κρέατος χωρίς κόκαλα.
2. Στα πλαίσια της ποσοστώσεως που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 , o επιβαλλόμενος δασμός του κοινού δασμο
λογίου καθορίζεται σε 20%.
Αρθρο 2

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και
ιδίως :

α) οι διατάξεις που εγγυώνται τη φύση, την προέλευση και
. την καταγωγή του προϊόντος·

β) οι διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση του εγγράφου
που επιτρέπει την εξακρίβωση των εγγυήσεων που
αναφέρονται στο στοιχείο α),

καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68.

ποιητικού γνησιότητας που εγγυάται τη φύση, την προέ
λευση και την καταγωγή του προϊόντος·

ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
805/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής
οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος ('),

ΆρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Νοέμβριου 1992.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
D. CURRΥ

(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2066/92 (ΕΕ
αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 49).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3394/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Νοεμβρίου 1992
για το άνοιγμα κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για τα κατεψυγμένα διαφράγματα
βοοειδών που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0206 29 91 (1993)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0206 29 91, συνολικής ποσό
τητας 1 500 τόνων.

Έχοντας υπόψη :

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

την πρόταση της Επιτροπής

2. Στα πλαίσια της ποσοστώσεως που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 , o εφαρμοστέος δασμός του κοινού δασμολο
γίου καθορίζεται σε 4%.

Εκτιμώντας :

ότι, για τα κατεψυγμένα διαφράγματα βοοειδών που
υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0206 29 91 , η Κοινότητα
ανέλαβε τη δέσμευση, στα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας
Δασμών και Εμπορίου (GATT), να ανοίξει ετήσια κοινοτική
δασμολογική ποσόστωση με δασμό 4% το συνολικό μέγε
θος της οποίας καθορίζεται σε 1 500 τόνους · ότι θα πρέπει,
συνεπώς, να ανοιχθεί η εν λόγω ποσόστωση για το έτος
1993 ·

ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ίση και συνεχής πρόσβαση
όλων των ενδιαφερομένων της Κοινότητας στην εν λόγω
ποσόστωση καθώς και η αδιάκοπη εφαρμογή του δασμού
που προβλέπεται για την ποσόστωση αυτή σε όλες τις εισα
γωγές του εν λόγω προϊόντος μέχρι την εξάντληση της
ποσόστωσης ·
ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
805/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής
οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος ('),

ΑρSρο 2

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και
ιδίως :

α) οι διατάξεις που εγγυώνται τη φύση, την προέλευση και
την καταγωγή του προϊόντος ·

β) οι διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση του εγγράφου
που επιτρέπει την εξακρίβωση των εγγυήσεων που
αναφέρονται στο στοιχείο α) και

γ) οι όροι εκδόσεως και η διάρκεια ισχύος των πιστοποιη
τικών εισαγωγής,

θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68.

ΑρSρο 3
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

1 . Ανοίγεται για το έτος 1993 κοινοτική δασμολογική
ποσόστωση για τα κατεψυγμένα διαφράγματα βοοειδών

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

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1993.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 1992.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
D. CURRΥ

(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24. Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2066/92 (ΕΕ
αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 49).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3395/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Νοεμβρίου 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,

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 25 Νοεμβρίου 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,

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 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 27 Νοεμβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 26 Νοεμβρίου 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 Εκτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1992 κερί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και βιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)
Κωδικός ΣΟ

Εισφορά (')

0709 90 60
07129019
1001 1010
1001 10 90

131,31 (2)(3)
.

1001 9091

127,38

1001 90 99
100200 00

127,38 (")
154,750

1003 0010

124,02

1003 00 90

124,02 (U)

10040010
1004 00 90

114,07
114,07

100510 90
100590 00
10070090
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 9010

131,3100
131,3100
137,67 (4)
45,37 (")
109,11 (4)
44,73 0
O

1008 90 90

1101 00 00
110210 00
110311 10
1103 11 90

1

131,31 00
168,36 O O H
1 68,36 (') O (10)

44,73

191,17 o H
230,11 0
273,57 0 (10)
205,81 (8)

(') Για τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειοόται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά τόνο.
(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.

(0 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.
C) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επιτροπής.
O Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 % 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(«) Κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία η εισφορά αυξάνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3808/90.
O 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. 3396/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοέμβριου 1992
περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων πο» προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
για τα σιτηοά. τα άλευοα και τη βύνη

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1738/92 (2), και ιδίως το άρθρο
15 παράγραφος 6,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85 του Συμβουλίου της
11ης Ιουνίου 1985 περί της αξίας της λογιστικής μονάδας
και των τιμών συναλλάγματος που πρέπει να εφαρμοσθούν
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2205/90 (4), και ιδίως το άρθρο 3,

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 25 Νοεμβρίου 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 οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1821 /92 της Επιτροπής (5) και όλους τους μετα
γενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·
ότι, για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών, o υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής:

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 27 Νοεμβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281
180
164
201
185

της
της
της
της
της

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

τον κανονισμού της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1992 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
A. Σιτηρά και άλευρα
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

11

12

1

2

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 10

0

0

0

0

10011090

0

0

0

0

1001 9091

0

16,54

16,54

15,72

1001 9099

0

16,54

16,54

15,72

1002 0000

0

0

0

0

1003 0010

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

1004 00 10

0

0,24

0,24

0,24

1004 0090

0

0,24

0,24

0,24

1005 1090

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 0090

0

0

0

0

1008 1000

0

0

0

0

1008 2000

0

0

0

0

1008 3000

0

0

0

0

1008 9090

0

0

0

0

1101 0000

0

22,96

22,96

22,01

Κωδικός ΣΟ

B. Βύνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

11

12

1

2

3

1107 10 11

0

29,44

29,44

27,98

27,98

1107 10 19

0

22,00

22,00

20,91

20,91

1107 10 91

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. 3397/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοέμβριου 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 (13)
προβλέπει ότι το ελάχιστο όψος 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 τοι)ς 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 Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από την
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 (10), 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
Λίβανο (' '),

Εκτιμώντας:

ότι, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3131/78 (12), 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 .
9) ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10.
ιο) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 3.
") ΕΕ αριθ. L 181 της 21 . 7. 1977, σ. 4.
(ι2) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1978, σ. 60.

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 ·

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 (14), 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
σύνθεση 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 23 και 24 Νοεμβρίου
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
152200 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,
(13) ΕΕ αριθ. L 331 της 28. 11 . 1978, σ. 6.
f14) ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1991 , σ. 1 .
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

27. 11 . 92

Αρθρο 2

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

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθορίζονται
στο παράρτημα I.

ΆρSρο 3
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Νοεμβρίου
1992.

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

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

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

Τρίτες χώρες

1509 10 10
1509 1090
15099000
15100010
15100090

79,00 (2)
79,000
92,00 (3)
77,000
122,00 (4)

(') Δεν εφαρμόζονται εισφορές στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK. Εντούτοις ποσό ίσο με το ποσό που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3094/92 εισπράττεται
σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 4 της εν λόγω απόφασης
(2) 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) Λίδανος: 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 αυτή 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

07099039
0711 20 90

17,38
17,38

1522 0031
152200 39

63,20

2306 9019

6,16

39,50

(') 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. 3398/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοέμβριου 1992

για τη θέσπιση συντηρητικών μέτρων όσον αφορά τις αιτήσεις πιστοποιητικών «ΣΜΣ» που
κατατίθενται κατά τη διάρκεια της περιόδου από τις 16 έως τις 19 Νοεμβρίου 1992 στις
συναλλαγές με την Πορτογαλία στον τομέα του βοείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

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

τις 19 Νοεμβρίου 1992, κατεδείχθη ότι έχει ξεπεραστεί στην
Πορτογαλία για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο 1992 η μεγί
στη ποσότητα για τα ζωντανά ζώα · ότι πρέπει συνεπώς ως
συντηρητικό μέτρο να εκδοθούν τα πιστοποιητικά μέχρι
ενός ποσοστού της ζητουμένης ποσότητας γι' αυτά τα προϊ
όντα και να ανασταλεί προσωρινά κάθε νέα έκδοση πιστο
ποιητικών,

Εκτιμώντας:
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3810/91 της Επιτροπής της
18ης Δεκεμβρίου 1991 για τον καθορισμό των λεπτομερειών
του συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλλαγές στον
τομέα του βοείου κρέατος μεταξύ της Κοινότητας, με τη
σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985, και της Ισπανίας και
της Πορτογαλίας καθώς και για την κατάργηση των κανο
νισμών (ΕΟΚ) αριθ. 4026/89 και (ΕΟΚ) αριθ. 3815/90 0,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2931 /92 (2), καθόρισε ιδίως τα ενδεικτικά ανώτατα
όρια που εφαρμόζονται στον τομέα του βοείου καθώς και
τις μέγιστες ποσότητες για τις οποίες μπορούν να εκδοθούν
πιστοποιητικά «ΣΜΣ» το Νοέμβριο και Δεκέμβριο 1992 ·
ότι το άρθρο 252 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης
προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να πάρει τα αναγκαία
συντηρητικά μέτρα όταν η κατάσταση οδηγεί στο να
επιτευχθεί ή να ξεπεραστεί το ενδεικτικό ανώτατο όριο για
το τρέχον έτος ή για μέρος αυτού ·
ότι, από την εξέταση των αιτήσεων πιστοποιητικών που
κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου από τις 16 έως

ΆρSρο 1

Για τα ζωντανά ζώα του είδους των βοοειδών εκτός από τα
αναπαραγωγά καθαρής φυλής και τα ζώα για ταυρομαχίες :
1 . Οι αιτήσεις πιστοποιητικών «ΣΜΣ» που κατατέθηκαν
κατά τη διάρκεια της περιόδου από τις 16 έως τις 19
Νοεμβρίου 1992 και ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή
γίνονται αποδεκτές μέχρι του ποσοστού 63,004 % για την
Πορτογαλία ·

2. H έκδοση των πιστοποιητικών «ΣΜΣ» για τις αιτήσεις
που κατατέθηκαν από τις 23 Νοεμβρίου 1992 αναστέλλε
ται προσωρινά.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Νοεμβρίου
992.

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

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 357 της 28. 12. 1991 , σ. 53.
O ΕΕ αριθ. L 293 της 9. 10. 1992, σ. 10.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3399/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοέμβριου 1992

για τον καθορισμό της οριστικής ενίσχυσης στην παραγωγή για ορισμένα μεταποιημένα
προϊόντα με βάση την τομάτα, για την περίοδο εμπορίας 1992/93, και για παρεκκλίσεις για
την εν λόγω περίοδο εμπορίας αυτή, από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1558/91 και (ΕΟΚ)
αριθ. 722/88
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 του Συμβουλίου της 24ης
Φεβρουαρίου 1986 για την κοινή οργάνωση αγοράς στον

τομέα των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1569/92 (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4 και το
άρθρο 5 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας:

ότι το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
426/86 προβλέπει ότι το καθεστώς ενίσχυσης στην παρα
γωγή βασίζεται σε συμβάσεις που συνδέουν τους παραγω
γούς και τους μεταποιητές·

αναφέρονται στις συμβάσεις μεταποίησης καθώς και στις
γραπτές συμφωνίες αφορούν 4 298 670 τόνους για τον τομα
τοπολτό και 1 538 970 τόνους για τις ολόκληρες αποφλοιω
μένες τομάτες ■ ότι αυτές οι ποσότητες τοματοπολτού των
αποφλοιωμένων τοματών για τις οποίες πραγματοποιήθηκε
σύμβαση είναι μικρότερες από τις ποσότητες που αναφέ
ρονται, και ότι, οι ποσότητες που θα αποτελέσουν αντικεί
μενο αιτήσεως για ενίσχυση, για τις δύο αυτές ομάδες
προϊόντων, είναι ίσες ή μικρότερες των ποσοτήτων που
αναφέρονται στις συμβάσεις συμπεριλαμβανομένων των
γραπτών συμφωνιών ·

ότι από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει
υπέρβαση για τον τοματοπολτό και τις ολόκληρες αποφλοι
ωμένες τομάτες, και ότι ως εκ τούτου, η προσωρινή
ενίσχυση στην παραγωγή που ορίζεται με τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ.
οριστική ·

2023/92

της

Επιτροπής (6)

καθίσταται

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1558/91 της Επιτροπής της
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 989/84 του Συμβουλίου (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1755/92 (4), περί καθορισμού επιπέδου εγγύησης για
ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευ
τικά, και ιδίως για τα μεταποιημένα προϊόντα με βάση την
τομάτα, θεσπίζει στο άρθρο 2 ότι η ενίσχυση στην παρα
γωγή μειώνεται για την τρέχουσα περίοδο εμπορίας όταν

ξεπερασθεί το επίπεδο εγγύησης · ότι, εξάλλου, η υπέρβαση
του επιπέδου εγγύησης υπολογίζεται με βάση τις ποσότητες
που έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήσεως για ενίσχυση
στην παραγωγή στη διάρκεια της περιόδου εμπορίας
1992/93 ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 989/84 καθόρισε, για την
περίοδο εμπορίας 1992/93, επίπεδο εγγύησης που αντιστοι
χεί σε ποσότητα νωπών τοματών 6 596 787 τόνων · ότι
4 317 339 τόνοι προορίζονται για την παρασκευή τοματο
πολτού, και 1 543 228 τόνοι για την παρασκευή ολόκληρων

αποφλοιωμένων τοματών · ότι το υπόλοιπο που προορίζεται
για την παρασκευή άλλων μεταποιημένων προϊόντων με
βάση την τομάτα θα ληφθεί υπόψη αργότερα ·
ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που προσκόμισαν τα
κράτη μέλη στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2010/92 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 1992 για παρεκκλί
σεις, για την περίοδο εμπορίας 1992/93, από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1558/91 περί των λεπτομερειών εφαρμογής του
συστήματος ενίσχυσης στην παραγωγή μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών (5), οι ποσότητες των πρώτων υλών που
(')
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

49 της 27. 2. 1986, σ. 1 .
166 της 20. 6. 1992, σ. 5.
103 της 16. 4. 1984, σ. 19.
180 της 1 . 7. 1992, σ. 25.
203 της 21 . 7. 1992, σ. 11 .

7ης Ιουνίου 1991 περί των λεπτομερειών εφαρμογής του
συστήματος ενίσχυσης στην παραγωγή μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών (7), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 2008/92 (8), προβλέπει στα άρθρα 12 και
14, ότι υποβάλλεται μία μόνο αίτηση για τις τρεις ομάδες
προϊόντων με βάση τις τομάτες για κάθε περίοδο εμπορίας ·
ότι πρέπει, εφόσον ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω, να υποβλη
θεί αίτηση για την περίοδο εμπορίας 1992/93 για κάθε
ομάδα προϊόντων·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 722/88 της Επιτροπής της
18ης Μαρτίου 1988 για τον καθορισμό των λεπτομερειών
εφαρμογής του άρθρου 3 παράγραφος Ια του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 426/86 όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης
στα μεταποιημένα προϊόντα με βάση την τομάτα (9),
προβλέπει ότι o μεταποιητής υποβάλλει ενιαία αίτηση
επιδότησης ποσοστού συμβάσεων που έχουν συναφθεί με
αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών ή με ένωση για
ενίσχυση παραγωγών · ότι η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται
μαζί με την αίτηση για ενίσχυση στην παραγωγή, ότι
προκύπτει από τα ανωτέρω ■ ότι πολλές αιτήσεις για
ενίσχυση μπορούν να υποβάλλονται, και ότι κατά συνέπεια,
η αίτηση επιδότησης ποσοστού 2 % πρέπει να υποβάλλεται
μαζί με την τελευταία αίτηση για ενίσχυση στην παρα
γωγή ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Μεταποιημένων Προϊόντων με βάση τα Οπωροκηπευτικά,
(6)
(7)
C)
C)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

207 της 23. 7 . 1992, σ. 11 .
144 της 8. 6. 1991 , σ. 31 .
203 της 21 . 7. 1992, σ. 9.
74 της 19. 3 . 1988, σ. 49.
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Άρθρο 1

Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται για καθεμία από τις
αιτήσεις για ενίσχυση οι διατάξεις του άρθρου 14 παράγρα
φοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1558/91 .

H προσωρινή ενίσχυση στην παραγωγή που καθορίζεται
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2023/92 καθίσταται
οριστική για τα προϊόντα στο παράρτημα.

Αρθρο 3

Άρθρο 2

Για την περίοδο εμπορίας 1992/93, οι παρεκκλίσεις από το
άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1558/91 έχουν ως εξής:
υποβάλλεται μία μόνο αίτηση για κάθε ένα από τα
ακόλουθα προϊόντα :
— τοματοπολτός,
—- ολόκληρες αποφλοιωμένες τομάτες
— άλλα προϊόντα με βάση τις τομάτες,
από τη λήξη των εργασιών μεταποίησης της περιόδου εμπο
ρίας και το αργότερο στις 15 Δεκεμβρίου 1992.

Για την περίοδο εμπορίας 1992/93, και κατά παρέκκλιση
της διάταξης του άρθρου 4 πρώτο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 722/88, η ενιαία αίτηση επιδότησης, υποβάλλε
ται από το μεταποιητή μαζί με την τελευταία αίτηση για
ενίσχυση στην παραγωγή που υποβάλλεται δυνάμει του
άρθρου 2 του παρόντος κανονισμού.

Αρθρο 4

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

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξελλες, 26 Νοεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενίσχυση στην λαραγωγη

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Σε Ecu ανά 100 kg
καθαρού βάρους

1 . Τοματοπολτός με περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη ίση ή ανώτερη από 28 % αλλά
κατώτερη από 30%

29,289

2. Ολόκληρες αποφλοιωμένες τομάτες διατηρημένες σε χυμό τομάτας :
α) της ποικιλίας San Marzano
β) της ποικιλίας Roma και παρόμοιων ποικιλιών

10,531
7,427

3. Ολόκληρες αποφλοιωμένες τομάτες διατηρημένες σε νερό της ποικιλίας Roma
και παρόμοιων ποικιλιών

6,313

27.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριν. 3400/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Νοεμβρίου 1992
περί καθορισμού, για την περίοδο εμπορίας 1992/93, της τιμής αναγωγής των γλυκών
πορτοκαλιών
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 ,

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, 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 ·

ότι, ενόψει της σπουδαιότητας της παραγωγής γλυκών
πορτοκαλιών στην Κοινότητα, είναι αναγκαίο να καθορι
σθεί μια τιμή αναγωγής για το προϊόν αυτό ·
ότι η εμπορία των γλυκών πορτοκαλιών που συγκομίζονται
κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παραγωγής εκτείνεται από
τον Οκτώβριο μέχρι τις 15 Ιουλίου του επόμενου έτους · ότι
οι ποσότητες που διατίθενται στην αγορά κατά τους μήνες
Οκτώβριο και Νοέμβριο καθώς από 1ης Ιουνίου μέχρι 15
Ιουλίου του επόμενου έτους αντιπροσωπεύουν μικρό μόνο
ποσοστό της ποσότητας που τίθεται σε εμπορία κατά τη
διάρκεια της περιόδου · ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να καθο
ριστούν τιμές αναγωγής από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι τις 3 1
Μαΐου του επόμενου έτους·
ότι o καθορισμός της αναγωγής ενός ενιαίου ποσού για την
περίοδο φαίνεται σαν λύση τρου προσαρμόζεται περισσό

τερο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινοτικής αγοράς
του εν λόγω προϊόντος·
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' αποκοπήν ποσού των εξόδων μεταφοράς της προη
γούμενης περιόδου που επιβαρύνουν τα κοινοτικά προϊόντα
(')
(2)
0
(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.

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' αποκοπήν ποσό των εξόδων μεταφοράς για τη
σχετική περίοδο εμπορίας·
ότι με 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 — κατά το αυτό 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·
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 όπου οι τιμές είναι πλέον
χαμηλές για τα προϊόντα ή τις ποικιλίες που αντιπροσω
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
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
ριστεί 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,
εντούτοις η προσαρμογή αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει σε
τιμή αναγωγής μικρότερη από εκείνη της προηγουμένης
περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 ·
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.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

27. 11 . 92

τα προϊοντα της κατηγορίας I, όλων των μεγεθών, που

προσφέρονται συσκευασμένα, για την περίοδο από 1ης
Άρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 1992/93, η τιμή αναγωγής των
γλυκών πορτοκαλιών (κωδικοί ΣΟ 0805 10 11 , 15, 19, 21 , 25,
29, 31 , 35, 39, 41 , 45 και 49), εκφρασμένη σε Ecu ανά 100
χιλιόγραμμα καθαρού βάρους, καθορίζεται για καθένα από

Δεκεμβρίου 1992 μέχρι 31 Μαΐου 1993, σε 22,75 Ecu.
Άρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 1992.
Γ\α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

27. 11 . 92

Αριθ. L 346/ 19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3401/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοεμβρίου 1992

περί καθορισμού, για την περίοδο εμπορίας 1992/93, της τιμής αναγωγής των κλημεντινών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

— με το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 2α,

Κοινότητας,

— με το κατ' αποκοπήν ποσό των εξόδων μεταφοράς για τη
σχετική περίοδο 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
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,
Εκτιμώντας :

περιόδου εμπορίας·

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 ·

ότι, ενόψει της σπουδαιότητας της παραγωγής κλημεντινών
στην Κοινότητα, είναι αναγκαίο να καθοριστεί μια τιμή
αναγωγής για το προϊόν αυτό ·

ότι η εμπορία των κλημεντινών 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 στην αρχή και
στο τέλος της περιόδου εμπορίας αντιπροσωπεύουν σχετικά

μικρό ποσοστό των εμπορεύσιμων ποσοτήτων καθ' όλη τη
διάρκεια της περιόδου · ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να καθο
ριστούν τιμές αναγωγής από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι το
τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους·
ότι o καθορισμός τιμής αναγωγής ενός ενιαίου ποσού για
την περίοδο αυτή φαίνεται σαν λύση που προσαρμόζεται
περισσότερο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κοινοτικής
αγοράς του εν λόγω προϊόντος·

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 ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2α του εν λόγω
άρθρου και του κατ' αποκοπήν ποσού των εξόδων μεταφο
ράς της προηγούμενης περιόδου που επιβαρύνουν τα κοινο
τικά προϊόντα από τις ζώνες παραγωγής έως το κέντρο
κατανάλωσης της Κοινότητας:
(')
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

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, κατά το αυτό άρθρο 23, με το ποσό που αναφέρεται
στην παράγραφο 2α και με τα έξοδα μεταφοράς για τη
σχετική περίοδο, του αθροίσματος του λαμβανομένου κατ'
αυτόν τον τρόπο προσαυξημένου με την εξέλιξη του μερικού
κόστους παραγωγής και μειωμένου με την αύξηση της παρα
γωγικότητας · ότι, εξάλλου, η τιμή αναγωγής δεν μπορεί να
είναι μικρότερη από την τιμή αναγωγής της προηγούμενης

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 αντιστοιχούν στο μέσο όρο των
τιμών που έχουν διαπιστωθεί κατά τα τρία έτη που προη
γούνται της ημερομηνίας καθορισμού της τιμής αναγωγής
για ένα εγχώριο προϊόν με καθορισμένα εμπορικά χαρακτη
ριστικά στην ή στις αντιπροσωπευτικές αγορές που βρίσκο
νται στις ζώνες παραγωγής, όπου οι τιμές είναι οι πλέον
χαμηλές για τα προϊόντα ή τις ποικιλίες που αντιπροσω
πεύουν 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 κοινοτι
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
ριστεί 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,
εντούτοις, η προσαρμογή αυτή δεν μπορεί να οδηγήσει σε
τιμή αναγωγής μικρότερη από εκείνη της προηγουμένης
περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 ·
(5) ΕΕ αριθ. L 277 της 22. 9. 1992, σ. 18.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Οπωροκηπευτικών,

27. 11 . 92

καθορίζεται για τα προϊόντα της ποιοτικής κατηγορίας I,
όλων των μεγεθών, που προσφέρονται συσκευασμένα, για
την περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 1992 μέχρι 28 Φεβρουα
ρίου 1993, σε 59,57 Ecu.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

ΑρSρο 2

Για την περίοδο εμπορίας 1992/93, η τιμή αναγωγής των
κλημεντινών σε νωπή κατάσταση (κωδικός ΣΟ 0805 20 10),
εκφρασμένη σε Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 26 Νοέμβριου 1992.
/ \α την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27 . 11 . 92

Αριθ. L 346/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3402/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοεμβρίου 1992

για τον καθορισμό, για την περίοδο 1992/93, των κοινοτικών τιμών προσφοράς για τις
κλημεντίνες 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,

φερθείσες 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 o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/90 της Επιτροπής της
19ης Δεκεμβρίου 1990 (5) καθόρισε τον τρόπο εφαρμογής
του μηχανισμού αντισταθμίσεως για την εισαγωγή οπωρο
κηπευτικών προελεύσεως Ισπανίας και Πορτογαλίας·

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
αποκλ£ίοντας 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 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 τρίτες χώρες ■ ότι πρέπει να καθορισθούν οι
τιμές της κοινοτικής προσφοράς για τις κλημεντίνες προε
λεύσεως Ισπανίας και Πορτογαλίας μόνο κατά την περίοδο
εφαρμογής των τιμών αναγωγής έναντι των τρίτων χωρών,
δηλαδή από 1 Δεκεμβρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του
επομένου έτους ·

ότι το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85
προβλέπει τη μείωση των γεωργικών τιμών που έχουν καθο
ριστεί 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

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 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, λαμβάνοας υπόψη την εξέλιξη των δαπανών παρα
γωγής στον τομέα των οπωροκηπευτικών · ότι οι προανα
C)
O
P)
(4)
(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.

τιμών που καθορίστηκε σε 1,002650 από το άρθρο 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2735/92 της Επιτροπής (6) · ότι η
προσαρμογή αυτή, δεν μπορεί πάντως, για λόγους σκοπιμό
τητας, να οδηγήσει σε επίπεδο τιμών προσφοράς κατώτερο
εκείνου της προηγουμένης περιόδου ·

ότι η εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων οδηγεί
στον καθορισμό των κοινοτικών τιμών προσφοράς για τις
κλημεντίνες για την περίοδο από 1 Δεκεμβρίου 1992 έως 28
Φεβρουαρίου 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.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1
Για την περίοδο εμπορίας 1992/93, οι τιμές κοινοτικής
προσφοράς για τις κλημεντίνες (κωδικός ΣΟ 0805 20 10),
εκφρασμένες σε Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους,
που εφαρμόζονται έναντι της Ισπανίας και της Πορτογα

27. 11 . 92

λίας, για τα προϊόντα της ποιοτικής κατηγορίας 1 , όλων των
μεγεθών, τα οποία προσφέρονται συσκευασμένα καθορίζο
νται για την περίοδο από 1ης Δεκεμβρίου 1992 μέχρι 28
Φεβρουαρίου 1993 σε 51,40 Ecu.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ΙηΔεκεμβρίου
1992.

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

Βρυξελλες, 26 Νοεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 346/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3403/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοέμβριου 1992

για τον καθορισμό, για την περίοδο 1992/93, της κοινοτικής τιμής προσφοράς, για τα πορτο
κάλια, 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 της
19ης Δεκεμβρίου 1 990 (5) 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 καθορισθεί η
τιμή της κοινοτικής προσφοράς για τα πορτοκάλια προελεύ
σεως Ισπανίας και Πορτογαλίας μόνο κατά την περίοδο
εφαρμογής των τιμών αναγωγής έναντι των τρίτων χωρών,
δηλαδή από 1 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Μαΐου 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
(')
(2)
(3)
(4)
(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 .

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 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
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 το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1677/85
προβλέπει τη μείωση των γεωργικών τιμών που έχουν καθο
ριστεί 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
προσαρμογή αυτή, δεν μπορεί πάντως, για λόγους σκοπιμό
τητας να οδηγήσει σε επίπεδο τιμών προσφοράς κατώτερο
εκείνου της προηγουμένης περιόδου ·
ότι η εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων οδηγεί
στον καθορισμό της κοινοτικής τιμής προσφοράς για τα
πορτοκάλια για την περίοδο από 1 Δεκεμβρίου 1992 έως 31
Μαΐου 1993 ·

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

27. 11 . 92

19, 21 , 29, 31 , 35, 39, 41 , 45 και 49), εκφρασμενη σε Ecu ανά
100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους που εφαρμόζεται έναντι
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας για τα προϊόντα της
ποιοτικής κατηγορίας 1 , όλων των μεγεθών, τα οποία
προσφέρονται συσκευασμένα καθορίζεται ως εξής :
— από 1ης Δεκεμβρίου 1992 έως 31 Μαΐου 1993 : 22,66.

ΆρSρο 1

ΆρSρο 2

Για την περίοδο εμπορίας 1992/93, η τιμή κοινοτικής
προσφοράς για τα πορτοκάλια (κωδικοί ΣΟ 0805 10 11 , 15,

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Νοέμβριου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 346/25
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3404/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοεμβρίου 1992

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή ζώντων προβατοειδών και αιγοειδων,
καθώς και προβείου και αιγείου κρέατος εκτός του κατεψυγμένου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της
25ης Σεπτεμβρίου 1989 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2069/92 (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιμώντας :
ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή
ζώντων προβατοειδών και αιγοειδών καθώς και προβείου
και αιγείου κρέατος εκτός του κατεψυγμένου, έχουν καθο
ριστεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 455/92 της Επιτρο
πής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3099/92 (4)·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 455/92 στα στοιχεία και στις τιμές
για τις οποίες η Επιτροπή έλαβε γνώση, οδηγεί στην τροπο
ποίηση των εισφορών σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
Οι εισφορές κατά την εισαγωγή ζώντων προβατοειδών και
αιγοειδών, καθώς και προβείου και αιγείου κρέατος εκτός
του κατεψυγμένου, καθορίζονται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμβρίου
1992.

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

Βρυξέλλες 26 Νοέμβριου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
O
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριS.
αριΰ.
αριθ.

L
L
L
L

289 της 7. 10. 1989, σ. 1 .
215 της 30. 7. 1992, σ. 59.
52 της 27. 2. 1992, σ. 34.
311 της 28. 10. 1992, σ. 34.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή ζώντων προβατοειδών και αιγοειδών, καθώς και προβείου και αιγείου κρέατος εκτός τον
κατεψυγμένου (4)
(Ecu/100 χγρ)
Κωδικός ΣΟ

Εβδομάδα αριθ. 49
από 7 έως
13 Δεκεμβρίου 1992

Εβδομάδα αριθ. 50
από 14 έως
20 Δεκεμβρίου 1992

Εβδομάδα αριθ. 51
από 21 έως
27 Δεκεμβρίου 1992

Εβδομάδα αριθ. 52
από 28 Δεκεμβρίου 1992
έως 3 Ιανουαρίου 1993

0104 10 90 (')
01042090(0
020410000
020421 000
0204 22 10 0

61,612
61,612
131,090
131,090
91,763

65,532
65,532
139,430
139,430
97,601

69,443
69,443
147,750
147,750
103,425

72,441
72,441
154,130
154,130
107,891

0204 22 30 0
020422 500

144,199
170,417

153,373
181,259

162,525
192,075

0204 22 90 0
0204 23 00 0
0204 50110
0204 50 13 0
0204 50 15 0
0204 50 190

170,417
238,584
131,090
91,763
144,199
170,417
170,417
238,584
170,417
238,584

181,259
253,763
139,430
97,601
153,373
181,259
181,259
253,763
181,259
253,763

192,075
268,905
147,750
103,425
162,525
192,075
192,075
268,905
192,075
268,905

169,543
200,369
200,369
280,517
154,130
107,891
169,543
200,369
200,369
280,517
200,369
280,517

02045031 0
0204 50 390
0210 90110
021090 190

(') H εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85, (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 και (ΕΟΚ) αριθ. 1373/90 του
Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 19/82, (ΕΟΚ) αριθ. 1249/90, (ΕΟΚ) αριθ. 1580/90 και (ΕΟΚ) αριθ 2085/90 της Επιτροπής.
(2) H εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στο ποσό που προκύπτει είτε από την παγιοποίηση στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ είτε από τους όρους που προβλέπονται στους
κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1985/82, (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85, (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 και (ΕΟΚ) αριθ. 753/90 του Συμβουλίου κάι (ΕΟΚ) αριθ. 19/82, (ΕΟΚ) αριθ. 3652/89,
(ΕΟΚ) αριθ. 3989/89, (ΕΟΚ) αριθ. 479/90 και (ΕΟΚ) αριθ. 952/90 της Επιτροπής.
(3) H εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 19/82 της Επιτρο
πής

(4) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/EOK.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3405/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοέμβριου 1992
περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου προβείου και αιγείου
κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

για τις οποίες η Επιτροπή έλαβε γνώση, οδηγεί στην τροπο
ποίηση των εισφορών σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της
25ης Σεπτεμβρίου 1989 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2069/92 (2), και ιδίως το άρθρο 10,
Εκτιμώντας :
ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή κατε
ψυγμένου προβείου και αιγείου κρέατος έχουν καθοριστεί
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 456/92 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3098/92 (4) ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 456/92 στα στοιχεία και στις τιμές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου προβείου
και αιγείου κρέατος καθορίζονται στο παράρτημα.

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύέι στις 7 Δεκεμβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Νοέμβριου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
0
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

289 της 7. 10. 1989, σ. 1 .
215 της 30. 7. 1992, σ. 59.
52 της 27. 2. 1992, σ. 37.
311 της 28. 10, 1992, σ. 32.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 346/28

27 . 11 . 92

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού , της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή κατεψυγμένου προβείου και αιγείου κρέατος (') (2)
(Ecu/100 χγρ)

Κωδικός ΣΟ

Εβδομάδα αριθ. 49
από 7 έως
13 Δεκεμβρίου 1992

Εβδομάδα αριθ. 50
από 14 έως
20 Δεκεμβρίου 1992

Εβδομάδα αριθ. 51
από 21 έως
27 Δεκεμβρίου 1992

Εβδομάδα αριθ. 52
από 28 Δεκεμβρίου 1992
έως 3 Ιανουαρίου 1993

0204 30 00
0204 41 00
020442 10
0204 42 30
0204 42 50
020442 90
020443 00
0204 50 51
0204 50 53
0204 50 55

154,568
154,568
108,198
170,025
200,938
200,938
281,314
154,568
108,198
170,025

160,823
160,823
112,576
176,905
209,070
209,070
292,698
160,823
112,576
176,905

167,063
167,063
116,944
183,769
217,182
217,182
304,055
167,063
116,944
183,769

171,848
171,848
120,294
189,033
223,402
223,402
312,763
171,848
120,294
189,033

0204 50 59

200,938

209,070

217,182

223,402

0204 50 71
020450 79

200,938
281,314

209,070
292,698

217,182
304,055

223,402
312,763

(>) H εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στο ποσό που προκύπτει είτε από την παγιοποίηση στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ, ειτε από τους όρους που προβλέπονται στους
κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1985/82, (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85, (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 και (ΕΟΚ) αριθ. 753/90 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 19/82, (ΕΟΚ) αριθ. 3652/89,
(ΕΟΚ) αριθ. 3989/89, (ΕΟΚ) αριθ. 479/90 και (ΕΟΚ) αριθ. 952/90 της Επιτροπής.
(2) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΥΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/EOK

Αριθ. L 346/29

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

27. 11 . 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3406/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοεμβρίου 1992

για αναστολή του προτιμησιακού δασμού και επαναφορά του δασμού του κοινού δασμολογίου
κατά την εισαγωγή μονοανθών γαρίφαλων (standard) καταγωγής Ισραήλ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συμβουλίου της
21ης Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό των όρων εφαρμο
γής των προτιμησιακών δασμών κατά την εισαγωγή ορισμέ
νων προϊόντων ανθοκομίας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ,

Ιορδανίας και Μαρόκου ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3551 /88 (2), και ιδίως το
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β),
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 καθορίζει τους όρους
εφαρμογής ενός προτιμησιακού δασμού για τα τριαντά
φυλλα με μεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος,
τα μονοανθή γαρίφαλα (Standard) και τα πολυανθή γαρί
φαλα (Spray), εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώ
σεων που ανοίγονται ετησίως για την εισαγωγή στην
Κοινότητα νωπών κομμένων ανθέων ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1551 /91 του Συμβουλίου (3)
καθόρισε το άνοιγμα και τον τρόπο διαχειρίσεως των
κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για τα άνθη και
τα μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, νωπά, που κατάγονται
αντιστοίχως από την Κύπρο, την Ιορδανία, το Μαρόκο και
το Ισραήλ·

ότι το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3341 /92
θεσπίζει, αφενός μεν, ότι για ένα προϊόν και μια δοθείσα
καταγωγή, o προτιμησιακός δασμός εφαρμόζεται εάν η τιμή
του εισαγόμενου προϊόντος είναι τουλάχιστον ίση με το
85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή · ότι, αφετέρου, o
προτιμησιακός δασμός, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις,
αναστέλλεται και o δασμός του κοινού δασμολογίου επανα
φέρεται για ένα προϊόν και για μια δεδομένη καταγωγή εάν :
α) κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων ημερών πώλησης, οι
τιμές του εισαχθέντος προϊόντος, για το 30% τουλάχι
στον των ποσοτήτων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες
τιμές στις αντιπροσωπευτικές αγορές εισαγωγής, είναι
χαμηλότερες του 85 % της κοινοτικής τιμής στην παρα
γωγή ·
β) για μια περίοδο πέντε έως επτά συνεχόμενων ημερών
πώλησης, οι τιμές του εισαχθέντος προϊόντος, για το
30 % τουλάχιστον των ποσοτήτων για τις οποίες υπάρ
χουν διαθέσιμες τιμές στις αντιπροσωπευτικές αγορές
εισαγωγής, είναι, εναλλάξ, υψηλότερες και χαμηλότερες
του 85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή, και εάν
για τρεις ημέρες κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι
τιμές του εισαγόμενου προϊόντος ήταν κάτω από το εν
λόγω επίπεδο·
(') ΕΕ αριθ. L 382 της 31 . 12. 1987, σ. 22.
0 ΕΕ αριθ. L 311 της 17. 11 . 1988, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 336 της 20. 11 . 1992, σ. 8.

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2960/92 της Επιτροπής (4)
καθόρισε τις κοινοτικές τιμές παραγωγής για τα γαρίφαλα
και τα τριαντάφυλλα για την εφαρμογή του καθεστώτος ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3556/88 (6), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν
λόγω καθεστώτος·
ότι, για να επιτραπεί η κανονική λειτουργία του καθε
στώτος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό
των τιμών εισαγωγής :

4- για τα νομίσματα που διατηρούνται μεταξύ τους στο
εσωτερικό μέγιστης στιγμιαίας αποκλίσεως τοις μετρη
τοίς κατά 2,25%, μια ισοτιμία που βασίζεται στην
κεντρική τιμή, η οποία πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγρα
φος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1676/85 του Συμβουλίου (7), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (8),

— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών του Ecu που δημοσι
εύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση ·

ότι, με βάση τις διαπιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 και (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συμπερά
νουμε ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο
2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 για αναστολή του προτιμησιακού δασμού για τα
μονοανθή γαρίφαλα (standard) που κατάγονται από το
Ισραήλ ■ ότι θα πρέπει να επαναφερθεί o δασμός του κοινού
δασμολογίου,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Για τις εισαγωγές μονοανθών γαρίίφαλων (standard) κωδικός
ΣΟ ex 0603 10 53) καταγωγής Ισραήλ, o προτιμησιακός
δασμός που καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3341 /92 αναστέλλεται και επαναφέρεται o δασμός του
κοινού δασμολογίου.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Νοεμβρίου
1992.

(4)
(5)
(6)
C)
(S)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ..
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

298 της 14. 10. 1992, σ. 9.
72 της 18 . 3. 1988, σ. 16.
311 της 17. 11 . 1988, σ. 8.
164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Aριθ L 346/30

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

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

27 . 11 . 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27 . 11 . 92

Αριθ. L 346/31

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3407/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοέμβριου 1992

για αναστολή του προτιμησιακού δασμού και επαναφορά του δασμού του κοινού δασμολογίου
κατά την εισαγωγή πολυανΦών γαρίφαλων (spray) καταγωγής Ισραήλ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συμβουλίου της
21ης Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό των όρων εφαρμο
γής των προτιμησιακών δασμών κατά την εισαγωγή ορισμέ
νων προϊόντων ανθοκομίας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ,
Ιορδανίας και Μαρόκου ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3551 /88 (2), και ιδίως το
άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β),
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 καθορίζει τους όρους
εφαρμογής ενός προτιμησιακού δασμού για τα τριαντά
φυλλα με μεγάλο άνθος, τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος,
τα μονοανθή γαρίφαλα (Standard) και τα πολυανθή γαρί
φαλα (Spray), εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώ
σεων που ανοίγονται ετησίως για την εισαγωγή στην
Κοινότητα νωπών κομμένων ανθέων ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3341 /92 του Συμβουλίου (3)
καθόρισε το άνοιγμα και τον τρόπο διαχειρίσεως των
κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για τα άνθη και
τα μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, νωπά, που κατάγονται
αντιστοίχως από την Κύπρο, την Ιορδανία, το Μαρόκο και
το Ισραήλ·

ότι το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87
θεσπίζει, αφενός μεν, ότι για ένα προϊόν και μια δοθείσα
καταγωγή, o προτιμησιακός δασμός εφαρμόζεται εάν η τιμή
του εισαγόμενου προϊόντος είναι τουλάχιστον ίση με το
85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή · ότι, αφετέρου, o
προτιμησιακός δασμός, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις,
αναστέλλεται και o δασμός του κοινού δασμολογίου επανα
φέρεται για ένα προϊόν και για μια δεδομένη καταγωγή εάν :
α) κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων ημερών πώλησης, οι
τιμές του εισαχθέντος προϊόντος, για το 30 % τουλάχι
στον των ποσοτήτων για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες
τιμές στις αντιπροσωπευτικές αγορές εισαγωγής, είναι
χαμηλότερες του 85 % της κοινοτικής τιμής στην παρα
γωγή ·
β) για μια περίοδο πέντε έως επτά συνεχόμενων ημερών
πώλησης οι τιμές του εισαχθέντος προϊόντος, για το
30% τουλάχιστον των ποσοτήτων για τις οποίες υπάρ
χουν διαθέσιμες τιμές στις αντιπροσωπευτικές αγορές
εισαγωγής είναι, εναλλάξ, υψηλότερες και χαμηλότερες
του 85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή, και εάν
για τρεις ημέρες κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής οι
τιμές του εισαγόμενου προϊόντος ήταν κάτω από το εν
λόγω επίπεδο ■
(') ΕΕ αριθ. L 382 της 31 . 12. 1987, α 22.
0 ΕΕ αριθ. L 311 της 17 . 11 . 1988, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 336 της 20. 11 . 1992, σ. 8.

ότι o κανονισμος (ΕΟΚ) αριθ. 2960/92 της Επιτροπής (4)
καθόρισε τις κοινοτικές τιμές παραγωγής για τα γαρίφαλα
και τα τριαντάφυλλα για την εφαρμογή του καθεστώτος ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3556/88 (6), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του εν
λόγω καθεστώτος·
ότι, για να επιτραπεί η κανονική λειτουργία του καθε
στώτος, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό
των τιμών εισαγωγής :

— για τα νομίσματα που διατηρούνται μεταξύ τους στο
εσωτερικό μέγιστης στιγμιαίας αποκλίσεως τοις μετρη
τοίς κατά 2,25%, μια ισοτιμία πόυ βασίζεται στην
κεντρική τιμή, η οποία πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγρα
φος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1676/85 του Συμβουλίου (7), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (8),
— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών του Ecu που δημοσι
εύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση ·

ότι, με βάση τις διαπιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 και (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συμπερά
νουμε ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο
2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 για αναστολή του προτιμησιακού δασμού για τα
πολυανθή γαρίφαλα (spray) που κατάγονται από το Ισραήλ ·
ότι θα πρέπει να επαναφερθεί o δασμός του κοινού δασμο
λογίου,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Για τις εισαγωγές πολυανθών γαρίφαλων (spray) κωδικός
ΣΟ ex 0603 10 53) καταγωγής Ισραήλ, o προτιμησιακός
δασμός που καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3341 /92 αναστέλλεται και επαναφέρεται o δασμός του
κοινού δασμολογίου.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Νοεμβρίου
1992.

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

298 της 14. 10. 1992, σ. 9.
72 της 18. 3. 1988, σ. 16.
311 της 17. 11 . 1988, σ. 8.
164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 346/32

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

Βρυξέλλες, 26 Νοέμβριου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

27. 11 . 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27. 11 . 92

Αριθ. L 346/33

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3408/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοεμβρίου 1992

περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

αφου ληφθούν υπόψη οι εφαρμοζόμενες τιμές που αποδει
κνύονται οι πλέον ευνοϊκές για την εξαγωγή, οι δε τιμές στο
διεθνές εμπόριο καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη ιδίως:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

α) οι τιμές που εφαρμόζονται στις αγορές τρίτων χωρών ·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2071 /92 (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 4,

β) οι τιμές οι πλέον ευνοϊκές κατά την εισαγωγή, προελεύ
σεως από τρίτες χώρες στις τρίτες χώρες προορισμού ·

Εκτιμώντας :

δ) οι τιμές προσφοράς «ελεύθερο στα σύνορα» της Κοινό

ότι, δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
804/68, η διαφορά μεταξύ των τιμών στο διεθνές εμπόριο
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω
κανονισμού και των τιμών των προϊόντων αυτών εντός της
Κοινότητας δύναται να καλυφθεί με μια επιστροφή κατά
την εξαγωγή ·
ότι, κατά τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 876/68 του Συμβου
λίου της 28ης Ιουνίου 1968 περί θεσπίσεως, στον τομέα του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, των γενικών
κανόνων σχετικά με τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1344/86 (4), οι επιστροφές για τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, τα
οποία εξάγονται ως έχουν, καθορίζονται αφού ληφθούν
υπόψη :
— η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως στην αγορά
της Κοινότητας όσον αφορά την τιμή του γάλακτος, των
γαλακτοκομικών προϊόντων και των διαθεσίμων ποσο
τήτων, καθώς και στο διεθνές εμπόριο, όσον αφορά τις
τιμές του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,
— τα έξοδα εμπορίας και τα πλέον συμφέροντα έξοδα μετα
φοράς από την αγορά της Κοινότητας μέχρι τους λιμένες
ή άλλους τόπους εξαγωγής της Κοινότητας καθώς και τις
δαπάνες διοχετεύσεως μέχρι τις χώρες προορισμού,
— οι στόχοι της κοινής οργανώσεως αγοράς, στον τομέα
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, οι
οποίοι αποβλέπουν στην εξασφάλιση ισορροπίας και
κανονικών εξελίξεων των τιμών και των συναλλαγών
στις αγορές αυτές,
— η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινό
τητας

— η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών ·
ότι, κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 876/68, οι τιμές εντός της Κοινότητας καθορίζονται
(')
0
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

γ) οι τιμές στην παραγωγή που διαπιστώνονται στις τρίτες
χώρες εξαγωγείς λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση,
τις επιδοτήσεις που χορηγούνται από τις χώρες αυτές ·
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8. 5. 1986, σ. 36.

τητας·

ότι, κατά το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 876/68, η
κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68
ανάλογα με τον προορισμό τους

ότι το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
876/68 προβλέπει ότι o κατάλογος των προϊόντων για τα
οποία χορηγείται μια επιστροφή κατά την εξαγωγή και το
ποσό της επιστροφής αυτής καθορίζονται τουλάχιστον μία
φορά κάθε τέσσερις εβδομάδες · ότι το ποσό της επιστροφής
δύναται να διατηρηθεί στο αυτό επίπεδο περισσότερο από
τέσσερις εβδομάδες·

ότι, βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1098/68 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1968 περί λεπτομε
ρειών εφαρμογής για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
(5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2767/90 (6), η επιστροφή που χορηγείται στα
ζαχαρούχα γαλακτοκομικά προϊόντα ισούται με το άθροι
σμα των δύο στοιχείων, το ένα εκ των οποίων έχει σκοπό
να λάβει υπόψη την ποσότητα των γαλακτοκομικών προϊό
ντων και το άλλο έχει σκοπό να λάβει υπόψη την ποσότητα
της ζαχαρόζης που έχει προστεθεί - ότι, ωστόσο, αυτό το
τελευταίο στοιχείο λαμβάνεται υπόψη εάν η ζαχαρόζη που
έχει προστεθεί έχει παραχθεί από ζαχαρότευτλα ή ζαχαρο
κάλαμο που έχει συγκομισθεί στην Κοινότητα · ότι για τα
προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0402 99 11 ,
0402 99 19, 0404 90 51,0404 90 53, 0404 90 91 και 0404 90 93

περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες μικρότερης ή
ίσης από 9,5% και περιεκτικότητας σε μη λιπαρή ξηρή
γαλακτική ουσία μικρότερης ή ίσης από 15% κατά βάρος,
το πρώτο στοιχείο που προαναφέρθηκε καθορίζεται ανά 100
χιλιόγραμμα του πλήρους προϊόντος · ότι για τα άλλα ζαχα
ρούχα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 0402 και 0404, το στοιχείο
(5) ΕΕ αριθ. L 184 της 29. 7. 1968, σ. 10.
(6) ΕΕ αριθ. L 267 της 29. 9. 1990, σ. 14.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 346/34

αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το βασικό ποσό με
την περιεκτικότητα σε γαλακτοκομικά προϊόντα του εν
λόγω προϊόντος · ότι αυτό το βασικό ποσό ισούται με την
επιστροφή που θα καθορισθεί για ένα χιλιόγραμμο γαλα
κτοκομικών προϊόντων που περιέχεται στο πλήρες προϊόν ·
ότι το δεύτερο στοιχείο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας
με την περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη ολοκλήρου του προϊό
ντος το ποσό βάσεως της επιστροφής που ισχύει την ημέρα
της εξαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο
1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής
οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
61 /92 (2) ·

ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουρ
γεία του καθεστώτος των επιστροφών o υπολογισμός τους
πρέπει να βασίζεται στα ακόλουθα :

— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση 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 (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (4),
— 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 το ποσό επιστροφής για τα τυριά υπολογίζεται για τα
προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση ■ ότι η
κρούστα και τα υπολείμματα δεν είναι προϊόντα που αντα
ποκρίνονται στον προορισμό αυτόν · ότι για να αποφευχθεί
κάθε σύγχυση ερμηνείας πρέπει να διευκρινισθεί ότι τα
τυριά αξίας ελεύθερο στα σύνορα μικρότερης από 140 Ecu
ανά 100 χιλιόγραμμα δεν απολαύουν επιστροφής·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 896/84 της Επιτροπής Q,
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)

αριθ. 222/88 (6) προέβλεψε συμπληρωματικά μέτρα όσον
αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά τις αλλαγές
περιόδου · ότι οι διατάξεις αυτές προβλέπουν τη δυνατότητα
διαφοροποιήσεως των επιστροφών των αποδόσεων συναρ
τήσει της ημερομηνίας παρασκευής των προϊόντων ·
ότι, για τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής για τα
λιωμένα τυριά, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, στην
περίπτωση που έχουν προστεθεί καζεΐνη ή/και καζεϊνικά
άλατα, η ποσότητα αυτή δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων, και ιδίως στις τιμές των
προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά,
οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής για τα προϊόντα και
τα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανο
νισμού ·

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβου
λίου (7), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2015/92 (8), απαγορεύθηκαν οι συναλλαγές μεταξύ της
Κοινότητας και των Δημοκρατιών της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου · ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε
ορισμένες καταστάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται
κατά τρόπο περιοριστικό στα άρθρα 2 και 3 και συνεπώς
πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό των
επιστροφών ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
1 . Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή σε φυσική κατά
σταση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 17 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 καθορίζονται στα ποσά
που ορίζονται στο παράρτημα.
2. Δεν καθορίζεται επιστροφή για τις εξαγωγές προς τη
ζώνη E για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
0401 , 0402, 0403, 0404, 0405 και 2309.

ΑρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Νοεμβρίου
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος
Βρυξέλλες 26 Νοέμβριου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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177 της 1 . 7. 1981, σ. 4.
6 της 11 . 1 . 1992, σ. 19.
164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
201 της 31. 7. 1990, α 9.
91 της 1 . 4. 1984, σ. 71 .

27 . 11 . 92

(6) ΕΕ αριθ. L 28 της 1 . 2. 1988, σ. 1 .
O ΕΕ αριθ. L 151 της 3. 6. 1992, α 4.
(8) ΕΕ αριθ. L 205 της 22. 7. 1992, σ. 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1992 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξα
γωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
(Ecu/100 kg καθαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

του^προϊόντος
0401 10 10 000
0401 10 90 000
0401 20 11 100
0401 20 11 500
0401 20 19 100
0401 20 19 500
04012091 100
0401 2091 500
0401 2099 100
0401 20 99 500
0401 30 11 100
0401 3011400
04013011 700
0401 30 19 100
0401 30 19400
0401 30 19 700
0401 3031 100
0401 3031 400
0401 3031 700
0401 30 39 100
0401 30 39400
0401 3039 700
0401 30 91 100
0401 3091400
0401 30 91 700
0401 3099 100
040130 99400
0401 3099 700
0402 10 11000
0402 10 19000
0402 1091 000
0402 1099000
0402 21 11 200
0402 21 11 300
0402 21 11 500
0402 21 11 900
0402 21 17000
0402 21 19 300
0402 21 19 500
0402 21 19900
0402 21 91 100
0402 21 91 200
0402 21 91 300
0402 21 91 400
0402 21 91 500
0402 21 91 600
0402 21 91 700
0402 21 91 900
0402 21 99 100
0402 21 99 200
0402 21 99300
0402 21 99 400
0402 21 99 500
0402 21 99 600
0402 21 99 700
0402 21 99 900

Προορισμός(')

Ποσό των επιστροφφν (**)
6,36
6,36
6,36
9,61
6,36
9,61
12,65
14,67
12,65
14,67
18,72
28,65
42,84
18,72
28,65
42,84
50,94

79,31
87,41
50,94
79,31
87,41
99,57
146,17
170,49
99,57
146,17
170,49
65,00
65,00
0,6500
0,6500
65,00
99,72
106,00
115,00
65,00
99,72
106,00
115,00
115,96
116,87

118,53
128,15
131,43
143,96
151,51
159,88
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43
143,96
151,51
159,88
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(Ecu/lOO kg καSαρου βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

τοο^προϊόντος

Προορισμός(")

Ποσό των επιστροφών (··)

0402 29 15 200
04022915 300
0402 29 15 500
0402 29 15 900
04022919200
0402 29 19 300
0402 2919 500
0402 29 19 900
0402 2991 100
040229 91 500
0402 2999100
0402 2999 500
0402 91 11 110
040291 11 120
040291 11 310
040291 11 350
040291 11 370
040291 19110

0,6500
0,9972
1,0600
1,1500
0,6500
0,9972
1,0600
1,1500
1,1596
1,2815
1,1596
1,2815
6,36
12,65
19,53
24,42
30,28
6,36

0402 91 19 120
0402 91 19310
040291 19350
040291 19 370
040291 31 100
0402 91 31 300
0402 91 39100
040291 39300
040291 51000
0402 91 59 000
04029191000
0402 91 99 000
0402 99 11 110
04029911 130
0402 9911 150
040299 11 310
0402 99 11 330
0402 99 11 350
04029919110
0402 9919130
0402 99 19150
0402 99 19310
0402 99 19330
040299 19 350
0402 9931 110
0402 99 31 150
0402 99 31 300
0402 9931 500
040299 39110
0402 9939 150
0402 99 39 300
04029939 500
0402 99 91 000
04029999000

12,65
19,53
24,42
30,28
24,60
35,78
24,60
35,78
28,65
28,65
99,57
99,57
0,0636
0,1265
0,1967
22,53
27,52
37,32
0,0636
0,1265
0,1967
22,53
27,52
37,32
0,2663
38,94
0,5094
0,8741
0,2663
38,94
0,5094
0,8741
0,9957
0,9957

0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403
0403

—
—
—
—
—
—
—
—
—

1002 000
10 04 200
1004300
1004 500
1004900
1006000
10 12 000
10 14 200
10 14300
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(Ecu/100 kg καθαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

Κώδικας

του προϊόντος

Προορισμός (')

Ποσό των επιστροφών (**)

0403 10 14 500

—

0403 10 14 900
0403 10 16 000

—
—

0403 10 22 100
0403 10 22 300
0403 10 24000
0403 1026 000
0403 10 32 100
0403 1032 300
0403 10 34 000
0403 1036 000
0403 90 11 000
0403 90 13 200
0403 90 13 300
0403 90 13 500
0403 90 13 900
0403 90 19 000
0403 9031 000
0403 9033 200
0403 90 33 300
0403 90 33 500
0403 9033 900
0403 90 39 000
0403 90 51 100
0403 90 51 300
0403 90 53 000
0403 90 59 110
0403 90 59 140
0403 90 59 170
0403 90 59 310
0403 90 59 340
0403 90 59 370
0403 90 59 510
0403 90 59 540
0403 90 59 570
0403 90 61 100

6,36
9,61
12,65
18,72
0,0636
0,0961
0,1265
0,1872
65,00
65,00
99,72
106,00
115,00
115,96
0,6500
0,6500
0,9972
1,0600
1,1500
1,1596
6,36
9,61
12,65
18,72
28,65
42,84
50,94
79,31
87,41
99,57
146,17
170,49
0,0636

0403 90 61 300

0,0961

0403 90 63 000
0403 90 69 000
040490 11 100
040490 11 910
040490 11 950

0,1265
0,1872
65,00
6,36
19,53

040490 13 120
040490 13 130
04049013 140
040490 13 150
040490 13 911
040490 13 913
0404 90 13 915
040490 13 917
0404 90 13 919
0404 90 13 931
040490 13 933
0404 90 13 935
0404 90 13 937
040490 13 939
040490 19 110
0404 9019115
040490 19 120
040490 19 130
040490 19 135

1

65,00

/

99,72
106,00
115,00
6,36
12,65
18,72
28,65
42,84
19,53
24,42
30,28
35,78
37,44
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43
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(Ecu/100 kg καSαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

του^προϊόντος
040490 19150
040490 19 160
0404 90 19 180

Προορισμός{')

Ποσό των επιστροφών (**)
143,96
151,51
159,88

0404 90 19 900

—

040490 31 100
040490 31 910
04049031 950
040490 33 120
04049033 130
04049033 140
040490 33 150
040490 33 911
0404 9033 913
0404 9033 915
040490 33 917
0404 9033 919
0404 9033 931
0404 9033 933
0404 9033 935
0404 9033 937
0404 90 33 939
0404 90 39 110
0404 90 39 115
0404 9039 120
04049039 130
040490 39 150

65,00
6,36
19,53
65,00
99,72
106,00
115,00
6,36
12,65
18,72
28,65
42,84
19,53
24,42
30,28
35,78
37,44
115,96
116,87
118,53
128,15
131,43

040490 39900

—

0404 90 51 100
0404 90 51 910
0404 90 51 950
0404 90 53 110
0404 90 53 130
0404 90 53 150
0404 90 53 170
0404 90 53 911
0404 90 53 913
0404 90 53 915
0404 90 53 917
0404 90 53 919
0404 90 53 931
0404 90 53 933
0404 90 53 935
0404 90 53 937
0404 90 53 939

0404 90 59 130
0404 90 59 150
0404 90 59 930
040490 59950
0404 90 59 990
040490 91 100
0404 90 91 910
040490 91 950
0404 90 93 110
0404 90 93 130
0404 90 93 150

0,6500
0,0636
22,53
0,6500
0,9972
1,0600
1,1500
0,0636
0,1265
0,1872
0,2865
0,4284
22,53
27,52
37,32
38,94
—

1,1596
1,2815
0,6107
0,8741
0,9957
0,6500
0,0636
22,53
0,6500
0,9972
1,0600

27. 11 . 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 346/39

(Ecu/100 kg καθαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

του^προϊόντος

Προορισμός(*)

040490 93 170
040490 93 911
040490 93 913
040490 93 915
0404 90 93 917
0404 90 93 919
0404 90 93 931
040490 93 933
040490 93 935
0404 90 93 937

Ποσό των επιστροφών (**)
1,1500
0,0636
0,1265
0,1872
0,2865
0,4284
22,53
27,52
37,32
38,94

0404 90 93 939

—

0404 90 99 130
040490 99 150
0404 90 99 930
0404 90 99 950
040490 99 990

1,1596
1,2815 .
0,6107
0,8741
0,9957

0405 00 10 100

—

0405 00 10 200
0405 00 10 300
0405 00 10 500
0405 00 10 700
0405 00 90 100
0405 00 90 900

129,29
162,66
166,83
171,00
171,00
220,00

0406 10 20 100

—

040610 20200

—

040610 20 210
040610 20230

0406 10 20290

0406 10 20 610

—
028

—

032

—

400

39,03

404

—

*· *

47,97

028

—

032

—

400

39,03

404

—

···
028
032

47,97
13,50
13,50

036

—

038

—

400

87,23

404

—
89 49

0406 10 20 620

0406 10 20630

028
032

20,00
20,00

036

—

038

-

400

96,18

404

—

*·*

98,13

028
032

24,00
24,00

036

—

038

—

400

109,31

404

—

***

110,79

·

Αριθ. L 346/40

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27. 11 . 92

(Ecu/100 kg καθαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

Kώδικας του προϊόντος

Προορισμός 0)

Ποσό των επιστροφών (**)

0406 1020 640

028

-

0406 1020650

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

***
028
032

130,00
27,50
27,50

036

—

038

—

400

65,00

404

—

***

135,35

028

—

0406 10 20660

0406 10 20 810

0406 10 20 830

0406 10 20 850

—
032

—

036

-

038

—

400

21,46

404

—

***

21,06

028

—

032

—

036

—

038

—

400

37,62

404

—

*»*

35,97

028

—

032

—

036

—

038

—

400

45,81

404

—

***

43,62

0406 10 20 870

—

0406 10 20 900

—

0406 10 80000

—

0406 2090 100
04062090 913

0406 20 90915

0406 20 90 917

—
028

—

032

—

400

87,74

404

—

* **

84,94

028

—

032

—

400

116,99

404

—

* **

113,25

028

—

032

—

400

124,30

404

—

* **

120,33

Αριθ. L 346/41

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

27. 11 . 92

(Ecu/IOO kg καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)

Κώδικας

του προϊόντος
0406 20 90919

Προορισμός (*)

Ποσό των επιστροφών (**)

028

—

032

-

400

138,92

404

—

**♦

134,49

0406 20 90 990

—

0406 30 10 100

0406 30 10150

0406 30 10 200

0406 30 10 250

0406 30 10 300

040630 10350

0406 30 10400

0406 30 10 450

—

028

—

032

—

036

—

038

-

400

20,03

404

—

**♦

22,83

028

—

032

—

036

-

038

—

400

43,52

404

—

***

48,68

028

—

032

—

036

—

038

—

400

43,52

404

—

·· *

48,68

028

—

032

—

036

—

038

—

400

63,88

404

—

***

71,42

028

—

032

—

036

—

038

—

400

43,52

404

—

···

48,68

028

—

032

—

036

—

038

—

400

63,88

404

—

028

71,42
—

032

—

036

—

038

—

400

93,03

404

—

***

103,95

Αριθ. L 346/42

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27.

(Ecu/IOO kg καθαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

του^ίφοϊόντος

Προορισμός(*)

Ποσό των επιστροφών (*»)

028

—

032

—

036

—

038

—

400
404
***

43,52
20,00
48,68

028

—

032

-

036

—

038

—

400
404
♦**

63,88
28,00
71,42

0406 30 10 500
0406 30 10 550

0406 30 10600

0406 30 10 650

040630 10 700

0406 30 10 750

040630 10 800

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

93,03

404

—

***

103,95

028

—

032

—

036

—

038

-

400

93,03

404

—

***

103,95

028

—

032

—

036

—

038

—

400 .

113,54

404

—

***

126,87

028

—

032

—

036

—

038

—

400

113,54

404

—

***

126,87

0406 30 10900

—

040630 31 100

0406 30 31 300

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

20,03

404

—

***

22,83

. 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

27 . 11 . 92

Αριθ. L 346/43

(Ecu/100 kg καθαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

του προϊοντος

Κώδικας

Προορισμός
(*)
κ κ r

Ποσό των επιστροφών
(**)
κ

0406 30 31 500

028

—

032

-

036

—

038

—

400

43,52

0406 30 31 710

0406 3031 730

0406 3031 910

0406 3031 930

0406 3031 950

404

—

**♦

48,68

028

—

032

—

036

—

038

—

400

43,52

404

—

***

48,68

028

—

032

—

036

—

038

—

400

63,88

404

—

· **

71,42

028

—

032

—

036

—

038

—

400

43,52

404

—

***

48,68

028

—

032

—

036

—

038

—

400

63,88

404

—

***

71,42

028

—

032

—

036

—

038

—

400

93,03

404

—

***

103,95

0406 30 39 100
0406 30 39 300

—
028

—

032

—

036

—

038

—

400

43,52

404

20,00

*♦*

48,68

ΑριS. L 346/44

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

27 . 11 . 92

(Ecu/100 kg καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)

του^προϊόντος

ΠροορισμόςO

Ποσό των επιστροφών (**)

0406 3039 500

028

—

032

—

036

—

038

—

400

63,88

404

28,00

***

71,42

0406 30 39 700

0406 30 39 930

0406 30 39 950

0406 30 90 000

028

—

032

-

036

—

038

—

400

93,03

404

—

***

103,95

028

—

032

—

036

—

038

—

400

93,03

404

—

***

103,95

028

—

032

—

036

—

038

—

400

113,54

404

—

***

126,87

028

—

032

—

036

—

038

—

400

113,54

404

—

*·*

126,87

0406 40 00 100
0406 40 00 900

0406 90 13 000

—
028

—

032

—

038

—

400

120,00

404

—

***

126,51

028

—

032

-

036

—

038

—

400

130,00

404

—

**·

159,34

27. 11 . 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 346/45

(Ecu/100 kg καθαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

Κώδικας

Προορισμός C)

Ποσό των επιστροφών (**)

0406 90 15 100

028

—

032

—

036

—

του προϊόντος

κ

038

—

400

130,00

404

—

***

159,34

0406 90 15 900

0406 90 17 100

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

***

159,34

0406 90 17 900

—

0406 90 21 100

—

040690 21 900

028

—

032

—

036

—

038

-

400

130,00

404

—

**·

151,68

0406 90 23 100

0406 90 23 900

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

65,00

404

—

* ··

135,35

0406 90 25 100

0406 90 25 900

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

65,00

404

—

135,35
0406 90 27 100

0406 90 27 900

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

56,14

404

—

»»*

114,71

.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 346/46

27 . 11 . 92

(Ecu/100 kg καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)

Κώδικας

του προιοντος

Προορισμός (*)

04069031 111

04069031 119

0406 90 31 151

Ποσό των επιστροφών
(**)
■
T
—

028

—

032

—

036

-

038

15,00

400

62,48

404

16,00

***

89,96

028

—

032

—

036

—

038

—

400

58,40

404

14,96

**·

83,83

0406 90 31 159

—

0406 9031 900

—

04069033 111

040690 33 119

04069033 151

—

028

-

032

—

036

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00

**·

89,96

028

—

032

—

036

—

038

—

400

58,40

404

14,96

***

83,83

04069033 159

—

040690 33 911
0406 90 33 919

040690 33 951

—
028

—

032

—

036

—

038

15,00

400

62,48

404

16,00

***

89,96

028

—

032

-

036

—

038

—

400

58,40

404

14,96

***

83,83

Αριθ. L 346/47

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

27. 11 . 92

(Ecu/100 kg καθαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

Κώδικας

του προϊόντος

Προορισμός (*)

040690 33 959

—

0406 9035 110

0406 9035 190

—

028

04069061 000

04069063 100

0406 9063 900

-

036
400
404
***

42,66
160,00
90,00
158,54
—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

***
028

130,00
-

032

—

036
400
404
»**

90,00
190,00
140,00
185,00

028

—

032

-

036
400
404
**·

105,03
220,00
160,00
212,12

028

—

032

-

036
400
404
***

70,00
150,00
80,00
165,00

040690 69 100

0406 90 69 910

—

028

-

036
400
404
***

70,00
150,00
80,00
165,00
—

0406 90 73 100

—

028

—

032

—

036
400
404
·· *

42,66
160,00
120,00
151,00

040690 75 100
0406 90 75 900

—

032

04069069990

040690 73 900

—

032

040690 35 910

040690 35 990

Ποσό των επιστροφών (**)

—
028

—

032

—

036

-

400

65,00

404

—

***

125,96

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 346/48

27 . 11 . 92

(Ecu/100 kg καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)

Kώδικας του προϊόντος

Προορισμός (*)

Ποσό των επιστροφών(**)

0406 9077 100

028
032

24,00
24,00

036

-

0406 90 77 300

0406 90 77 500

.

038

-

400

58,77

404

—

** *

110,79

028

—

032

-

036

—

038

—

400

65,00

404

—

***

135,35

028

—

032

—

036

—

038

—

400

75,00

404

—

»♦*

135,35

0406 90 79 100

0406 90 79 900

—

028

—

032

—

036

—

038

—

400

56,14

404

—

. ** *
0406 90 81 100
0406 90 81 900

—
028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

* ·'*

130,00

0406 90 85 100
0406 90 85 910

0406 90 85 991

114,71

—
028

—

032

—

036
400
404
***

42,67
160,00
90,00
158,54

028

—

032

-

036

—

038

—

400

130,00

404

—

***

130,00

27. 11 . 92

Αριθ. L 346/49

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(Ecu/100 kg καθαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

του^προϊόντος

ΠροορισμόςC)

Ποσό των επιστροφών(**)

0406 90 85 995

028

27,50

032

27,50

036

—

038

-

400

65,00

404

—

·· *

135,35

028

13,50

032

13,50

0406 9085 999

0406 90 89 100

0406 90 89 200

0406 90 89300

—

036

-

038

—

400

89,49

404

—

***
028
032

89,49
20,00
20,00

036

—

038

—

400

96,18

404

—

· **

98,13

028

24,00

032

24,00

036

—

038

—

400

109,31

404

—

***

110,79

0406 90 89 910

0406 90 89 951

0406 90 89 959

—

028

—

032

—

036
400

42,66
160,00

404

90,00

*·*

151,00

028

—

032

—

036

—

038

—

400

130,00

404

—

130,00

0406 90 89971

028

27,50

032

27,50

036

—

038

—

400

74,00

404

—

***

135,35

27 . 11 . 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 346/50

(Ecu/IOO kg καθαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

του προϊόντος

Κώδικας

Προορισμός
(*)
κ κ ^ *

Ποσό των επιστροφών (**)

0406 90 89972

028

—

0406 90 89979

032

-

400

39,03

404

—

···
028
032

47,97
27,50
27,50

036

—

038

-

400

74,00

404

—

· **

135,35

0406 90 89990

—

040690 93 000

-

0406 90 99000

—

?309 10 15 010

—

2309 10 15 100

-

2309 10 15 200
2309 10 15 300

1,50
2,00

2309 10 15 400
2309 10 15 500
2309 10 15 700

2,50
3,00
3,50

230910 15 900

—

2309 10 19010

—

2309 10 19 100

—

2309 10
2309 10
230910
2309 10
2309 10
2309 10
2309 10

1,50
2,00
2,50

19200
19 300
19400
19500
19 600
19700
19 800

3,00
3,50
3,75
4,00

2309 10 19 900

—

2309 10 70010

—

2309 10 70 100
2309 10 70 200
2309 10 70300
2309 10 70 500
230910 70600
2309 10 70 700
2309 10 70 800

.

19,50
26,00
32,50
39,00
45,50
52,00
57,20

2309 10 70900

—

230990 35 010

—

230990 35 100

—

2309 90 35 200
2309 90 35 300
230990 35 400
230990 35 500
230990 35 700

1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

230990 35 900

—

230990 39010

—

2309 90 39 100

-

'

27. 11 . 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 346/51

(Ecu/100 kg καθαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

του^προϊόντος
2309 9039200
23099039300
2309 9039400
2309 9039 500
2309 9039600
2309 90 39 700
2309 9039 800
2309 9039900

Προορισμός(*)

'

Ποσό των επιστροφών (**)
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
3,75
4,00
—

2309 9070010

—

2309 9070 100
2309 9070200
2309 90 70 300
23099070 500
2309 90 70600
2309 90 70 700
2309 90 70800

19,50
26,00
32,50
39,00
45,50
52,00
57,20

2309 90 70900

—

(*) Οι κωδικοί αριθμοί των προορισμών είναι εκείνοι που εμφαίνονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3518/91 της Επιτροπής·

Για τους άλλους προορισμούς από εκείνους που εμφαίνονται για κάθε «κωδικό προϊόντος», το ποσό της επιστροφής που
εφαρμόζεται εμφαίνεται με ***.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν εμφαίνεται κανένας προορισμός το ποσό της επιστροφής εφαρμόζεται προς οιονδή
ποτε προορισμό πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.
(**) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τις Δημοκρατίες της Σερβίας και του Μαυροβουνίου μπορούν να χορηγηθούν στα
πλαίσια της ανθρωπιστικής ενισχύσεως που χορηγείται από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που τηρούν τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβουλίου.

ΝΒ : Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποι
ημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής·
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3409/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοέμβριου 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,
Εκτιμώντας:

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, 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 50 000
τόνων αλεύρου σικάλεως προς ορισμένους προορισμούς · ότι
θεωρείται κατάλληλη η προσφυγή στη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 891 /89 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε
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 ■
(')
0
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
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 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
όντα ανάλογα με τον προορισμό τους·

ότι η επιστροφή καθορίζεται μία φορά το μήνα · ότι δύνα
ται να τροποποιείται ενδιαμέσως·
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 (') ·
— 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
( 10), 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 .
O ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.
(ιο) ΕΕ αριθ. L 151 της 3. 6. 1992, σ. 4.
(") ΕΕ αριθ. L 205 της 22. 7. 1992, σ. 2.
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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 ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 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.
Άρθρο 2

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Νοεμβρίου

Σιτηρών,

1992.

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

Βρυξέλλες 26 Νοεμβρίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 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 9060 000 -

-

-

0712 9019 000

—

1001 10 10 000

—

1001 10 90 000

04
02

.

—
—

.

50,00
20,00

10019091 000

01

0

1001 90 99 000

04
05

60,00
21,00

02

20,00

1002 00 00 000

03
02

21,00
20,00

1003 00 10 000

06

63,00

02

0

1003 0090 000

04
02

63,00
20,00

10040010 000

-

-

1004 0090000

—

—

1005 1090 000

—

—

1005 9000000

04

80,00

02

0

1007 00 90 000

—

—

1008 20 00 000

—

—

11010000 100

01

96,00

1101 0000 130

01

90,00

1101 0000 150

01

83,00

1101 0000 170

01

77,00

1101 0000 180

01

72,00

1101 00 00 190

—

—

110100 00 900

—

—

1102 1000 500

01

1102 10 00 700

—

—

1102 1000900

—

—

1103 11 10 200

01

140,00

1103 11 10400

01

120,00

1103 11 10 900

01

0

1103 1190 200

01

96,00

1103 11 90 800

—

—

123,50 (3)
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(') Προορισμοί :
01 όλες οι τρίτες χώρες,
02 άλλες τρίτες χώρες,
03 Ελβετία, Αυστρία και Λιχτενστάιν,
04 Ελβετία, Αυστρία, Λιχτενστάιν, Θέουτα και Μελίλια,
05 Πολωνία,

06 ζώνη Ile).
(2) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τις Δημοκρατίες της Σερβίας και του Μαυροβουνίου μπορούν να χορηγηθούν στα
πλαίσια της ανθρωπιστικής ενισχύσεως που χορηγείται από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που τηρούν τους όρους που
αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβουλίου.
(3) Επιστροφή που καθορίσθηκε στα πλαίσια της διαδικασίας στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του τροποποιημένου κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 891 /89, για ποσότητα 50000 τόνων αλεύρου σικάλεως που προορίζεται για όλες τις 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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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3410/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοέμβριου 1992

περί καθορισμού του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται κατά την επιστροφή για τα
σιτηρά
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1738/92 (2),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2746/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί θεσπίσεως στον τομέα των σιτη
ρών των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση επιστρο
φών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού του
ύψους τους (3),
Εκτιμώντας :

ποσοτήτων σιτηρών και των τιμών τους στην αγορά της
Κοινότητας και, αφετέρου, οι δυνατότητες και οι όροι
πωλήσεως των προϊόντων του τομέα των σιτηρών στη
διεθνή αγορά - ότι, σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό, έχει
επίσης σημασία να εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών

μια ισορροπημένη κατάσταση και μια κανονική εξέλιξη των
τιμών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να ληφθεί υπόψη
η οικονομική πλευρά των εξαγωγών και η ανάγκη
αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας ·

ότι για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοι
χείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 πρέπει να
ληφθούν υπόψη τα ειδικά κριτήρια που καθορίζονται στο

άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1281 /75 ■

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν ανα
γκαία τη διαφοροποίηση του διορθωτικού στοιχείου
ανάλογα με τον προορισμό·

ότι, δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2727/75, η επιστροφή που εφαρμόζεται κατά
τις εξαγωγές σιτηρών την ημέρα καταθέσεως της αιτήσεως
πιστοποιητικού, προσαρμοσμένη σε συνάρτηση με την τιμή
κατωφλίου που θα ισχύσει κατά το μήνα της εξαγωγής,
εφαρμόζεται, κατόπιν αιτήσεως σε μια εξαγωγή που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος
του πιστοποιητικού · ότι στην περίπτωση αυτή το διορθω
τικό στοιχείο εφαρμόζεται στην επιστροφή ·

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

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2744/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί του καθεστώτος εισαγωγής και
εξαγωγής μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και
την όρυζα (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1906/87 (5), θέσπισε τον καθορισμό ενός
διορθωτικού στοιχείου για ορισμένα προϊόντα που
ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2727/75 ·

— 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 (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (8),

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1281 /75 της Επιτροπής (6)
θέσπισε τους τρόπους προκαθορισμού της επιστροφής κατά
την εξαγωγή των σιτηρών και ορισμένων μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά·

— 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, δυνάμει του κανονισμού αυτού, το διορθωτικό στοιχείο
καθορίζεται για τα σιτηρά αφού ληφθούν υπόψη, αφενός, η
κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθέσιμων
(')
(2)
(3)
(")
(5)
(«)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

281
180
281
281
182
131

της
της
της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
1 . 7. 1992, σ. 1 .
1 . 11 . 1975, σ. 78.
1 . 11 . 1975, σ. 65 .
3. 7. 1987, σ. 49.
22. 5. 1975, σ. 15 .

ότι το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται ταυτόχρονα με την
επιστροφή και σύμφωνα με την ίδια διαδικασία · ότι
δύναται να τροποποιηθεί κατά το διάστημα που μεσολαβεί
μεταξύ δύο καθορισμών·

ότι από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό
στοιχείο καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού·
C) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(8) ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.
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ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Σιτηρών,

σιτηρών, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75, καθορίζεται στο
παράρτημα.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 2

Άρθρο 1

Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στις επιστροφές
που καθορίσθηκαν εκ των προτέρων για τις εξαγωγές

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 27 Νοεμβρίου
1992.

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

Βρυξέλλες, 26 Νοέμβριου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 346/58

27. 11 . 92

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1992 περί καθορισμού του διορθωτικού στοιχείου που
εφαρμόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός (')

προθεσμία

2η
προθεσμία

προθεσμία

4η
προθεσμία

5η
προθεσμία

προθεσμία

11

12

1

2

3

4

5

—

—

—

—

—

—

Τρέχων

1η

3η

6η

07099060000

—

—

0712 9019 000

—

___

1001 10 10 000

—

_______

1001 1090 000

01

0

0

0

0

0

—

—

10019091 000
1001 9099 000
10020000 000
10030010 000
1003 00 90 000

01
01
01
01
01

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

1004 00 10 000

—

—

—

—

—

—

—

—

10040090000

—

—

______

1005 1090 000

—

—-

—

—

_

_

—

10059000 000

01

0

0

0

0

0

—

10070090000

—

—
_______

10082000 000

—

_

11010000 100
1101 0000 130
11010000150

01
01
01

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
00

—
—

—
—
—

1101 00 00 170

01

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 00 180

01

0

0

0

0

0

—

—

1101 00 00 190

—

_

1101 00 00 900

—

__

1102 10 00 500
1102 1000 700
11021000 900
1103 11 10 200
1103 11 10 400

01
01
—
01
01

0
0
0
0
0
—
—
0
0
0
0
0
—
—
_______
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1103 11 10 900

01

0

0

0

0

0

0

1103 11 90 200

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 11 90 800

—

—

—

—

—

—

—

—

____

—

______

______
__

___

0

(') Προορισμοί:

01 όλες οι τρίτες χώρες.

Λ®.· Οι ζώνες είναι εκείνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 214 της 30. 7. 1992, σ. 20).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3411/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 26ης Νοεμβρίου 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

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 :

ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον
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 ποσό που αποσκοπεί να
καλύψει την απόκλιση μεταξύ των τιμών στην Κοινότητα
και των τιμών στη διεθνή αγορά ·

Αρ&ρο 1

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.
ΑρSρο 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 27 Νοεμβρίου

(')
(2)
C)
(4)
(5)

(6)
(7)
(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, σ. 2.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοέμβριου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1992 περί καθορισμού των επιστροφών που
εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης
(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (')

1107 10 19 000
1107 1099 000
1107 2000 000

78,00 (0
108,00 (')
126,00(0

C) 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.
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ 92/IOO/EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Νοέμβριου 1992
σχετική με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα

συγγενική προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2 και τα
άρθρα 66 και 100A,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

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

ότι στην έννομη προστασία που παρέχεται από τη νομο
θεσία και τις πρακτικές των κρατών μελών που καλύ
πτονται από την πνευματική ιδιοκτησία και για το προστα
τευόμενο αντικείμενο των συγγενικών δικαιωμάτων υπάρ
χουν διαφορές όσον αφορά την εκμίσθωση και το δανεισμό
και ότι οι διαφορές αυτές μπορούν να δημιουργήσουν εμπό
δια στις συναλλαγές να προκαλέσουν στρεβλώσεις του

ανταγωνισμού και να παρακωλύσουν την υλοποίηση και
την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ·
ότι οι εν λόγω διαφορές έννομης προστασίας ενδέχεται να
διευρυνθούν, στο βαθμό που τα κράτη μέλη θεσπίζουν νέες
και διαφορετικές νομοθετικές διατάξεις ή εξελίσσονται
διαφορετικά οι εθνικές νομολογίες σχετικά με την ερμηνεία
αυτών των διατάξεων·
(') ΕΕ αριθ. C 53 της 28. 2. 1991 , σ. 35 και ΕΕ αριθ. C 128 της 20. 5.
1992, σ. 8.

(2) ΕΕ αριθ. C 67 της 16. 3. 1992, σ. 92 και απόφαση της 28ης Οκτω
βρίου 1992 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερί
δα).
0 ΕΕ αριθ. C 269 της 14. 10. 1991, σ. 54.

ότι οι εν λόγω διαφορές πρέπει να εξαλειφθούν σύμφωνα με
τον στόχο του άρθρου 8A της συνθήκης ήτοι τη δημιουργία
ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, κατά τρόπο ώστε να
εγκαθιδρυθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3στ) της
συνθήκης, καθεστώς το οποίο να εξασφαλίζει ανόθευτο
ανταγωνισμό εντός της κοινής αγοράς·

ότι η εκμίσθωση και o δανεισμός των έργων που καλύπτο
νται από την πνευματική ιδιοκτησία και του προστατευόμε
νου ακτικειμένου των συγγενικών δικαιωμάτων διαδραμα
τίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο, ιδίως για τους δημιουρ
γούς τους καλλιτέχνες και τους παραγωγούς φωνογραφη
μάτων και ταινιών και ότι η πειρατεία καθίσταται αυξανό
μενη απειλή·
ότι η προσήκουσα προστασία των έργων που καλύπτονται
από την πνευματική ιδιοκτησία και του προστατευόμενου
αντικειμένου των συγγενικών δικαιωμάτων μέσω των δικαι
ωμάτων εκμίσθωσης και δανεισμού, καθώς και η προστασία
του αντικειμένου των συγγενικών δικαιωμάτων μέσω του
δικαιώματος υλικής ενσωμάτωσης, του δικαιώματος αναπα
ραγωγής του δικαιώματος διανομής του δικαιώματος
ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και παρουσίασης στο κοινό
είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως θεμελιώδους σημασίας για
την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της Κοινότητας ·

ότι η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των
συγγενικών δικαιωμάτων πρέπει να προσαρμόζεται στις
νέες οικονομικές εξελίξεις, όπως για παράδειγμα οι νέες
μορφές εκμετάλλευσης·
ότι για τη συνέχεια του δημιουργικού και καλλιτεχνικού
έργου των δημιουργών και των καλλιτεχνών ερμηνευτών ή
εκτελεστών είναι αναγκαία η ύπαρξη επαρκούς εισοδήματος
και ότι οι επενδύσεις που απαιτούνται, ιδίως για την παρα
γωγή φωνογραφημάτων και ταινιών, είναι ιδιαίτερα υψηλές
και ριψοκίνδυνες · ότι η δυνατότητα πραγματοποίησης του
εν λόγω εισοδήματος και απόσβεσης των επενδυόμενων
ποσών μπορεί να διασφαλιστεί αποτελεσματικά μόνο με
την ενδεδειγμένη έννομη προστασία των εν λόγω δικαι
ούχων ·
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ότι αυτές οι δημιουργικές καλλιτεχνικές και επιχειρηματι
κές δραστηριότητες αποτελούν σε σημαντικό βαθμό
δραστηριότητες ελεύθερων επαγγελματιών· ότι η άσκηση
των εν λόγω δραστηριοτήτων πρέπει να διευκολυνθεί με την
παροχή εναρμονισμένης έννομης προστασίας εντός της
Κοινότητας ·
ότι, επειδή οι δραστηριότητες αυτές συνιστούν κυρίως
υπηρεσίες, η παροχή τους πρέπει να διευκολυνθεί με την
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γών και καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών στο φωνο
γράφημα ή στην ταινία·
ότι είναι επίσης αναγκαίο να προστατεύονται τουλάχιστον
τα δικαιώματα των δημιουργών όσον αφορά το δημόσιο
δανεισμό, με τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος · ότι, πάντως,
όσα μέτρα βασίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας
θα πρέπει να συμφωνούν με το κοινοτικό δίκαιο, και ιδίως
το άρθρο 7 της συνθήκης ·

καθιέρωση εναρμονισμένου νομικού πλαισίου εντός της
Κοινότητας ·

ότι πρέπει να υπάρξει προσέγγιση στις νομοθεσίες των
κρατών μελών, με τρόπο που να μην αντιβαίνει στις διεθνείς
συμβάσεις στις οποίες βασίζεται η πνευματική ιδιοκτησία
και τα συγγενικά δικαιώματα πολλών κρατών μελών
ότι το νομικό πλαίσιο της Κοινότητας για το δικαίωμα
εκμίσθωσης και δανεισμού καθώς και για ορισμένα συγγε
νικά δικαιώματα μπορεί να ορίζει απλώς ότι τα κράτη μέλη
προβλέπουν δικαιώματα σχετικά με την εκμίσθωση και το
δανεισμό για ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων και,
επιπλέον, προβλέπουν δικαιώματα υλικής ενσωμάτωσης
αναπαραγωγής, διανομής ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης και
παρουσίασης στο κοινό για ορισμένες κατηγορίες δικαιού
χων στο πεδίο προστασίας των συγγενικών δικαιωμάτων ·
ότι είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι έννοιες της εκμίσθω
σης και του δανεισμού για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας ·

ότι είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας να εξαιρεθούν
από την εκμίσθωση και το δανεισμό κατά την έννοια της
παρούσας οδηγίας ορισμένες μορφές διάθεσης όπως για
παράδειγμα η διάθεση φωνογραφημάτων ή ταινιών (κινημα
τογραφικών ή οπτικοακουστικών έργων ή κινουμένων
εικόνων, είτε συνοδεύονται από ήχο είτε όχι) με σκοπό τη
δημόσια προβολή ή ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, η διάθεση
για έκθεση ή η διάθεση για επί τόπου συμβουλευτική
χρήση· ότι o δανεισμός κατά την έννοια της παρούσας
οδηγίας δεν καλύπτει τη διάθεση μεταξύ ιδρυμάτων ανοι
χτών στο κοινό·

ότι οι διατάξεις του κεφαλαίου U της παρούσας οδηγίας δεν
εμποδίζουν τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το τεκμήριο του
άρθρου 2 παράγραφος 5 στα αποκλειστικά δικαιώματα που
περιλαμβάνονται σ' αυτό το κεφάλαιο· ότι, επιπλέον, δεν
εμποδίζουν τα κράτη μέλη να προβλέπουν μαχητό τεκμήριο
σχετικά με τη συναίνεση για την εκμετάλλευση βάσει των
αποκλειστικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών ερμηνευτών
ή εκτελεστών, που προβλέπονται στις εν λόγω διατάξεις
εφόσον το τεκμήριο αυτό δεν αντιβαίνει στη διεθνή
σύμβαση για την προστασία των ερμηνευτών ή εκτελεστών,
των παραγωγών φωνογραφημάτων και των ραδιοτηλεοπτι
κών οργανισμών, στο εξής καλούμενη «σύμβαση της
Ρώμης» ·

ότι τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ευρύτερη
προστασία από αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 8 της
παρούσας οδηγίας για τους δικαιούχους των συγγενικών
δικαιωμάτων ·

ότι, μετά την εναρμόνισή τους με τον τρόπο αυτό, τα δικαι
ώματα εκμίσθωσης και δανεισμού, καθώς και η προστασία
στον τομέα των συγγενικών δικαιωμάτων δεν πρέπει να
ασκούνται κατά ΐρόπο που να συνιστά συγκεκαλυμμένο
περιορισμό του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών ή κατά
τρόπο αντίθετο προς τον κανόνα της χρονολογικής ακολου
θίας της εκμετάλλευσης όσον αφορά τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης όπως αναγνωρίστηκε με την απόφαση Société
Cinéthèque ENCF ('),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ότι, όταν o δανεισμός που γίνεται από ίδρυμα ανοιχτό στο
κοινό συνεπάγεται πληρωμή της οποίας το ύψος δεν υπερ
βαίνει αυτό που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των εξόδων
λειτουργίας του ιδρύματος δεν υφίσταται άμεσο ή έμμεσο
οικονομικό ή εμπορικό όφελος κατά την έννοια της
παρούσας οδηγίας ■

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

ΑρSρο 1

ότι είναι αναγκαίο να καθιερωθεί σύστημα με το οποίο θα
διασφαλίζεται ότι οι δημιουργοί και οι καλλιτέχνες ερμη
νευτές ή εκτελεστές λαμβάνουν εύλογη αμοιβή από την
οποία δεν χωρεί παραίτηση και έχουν τη δυνατότητα να
αναθέτουν τη διαχείριση αυτού του δικαιώματος σε εται
ρείες συλλογικής διαχείρισης που τους εκπροσωπούν ·

Αντικείμενο της εναρμόνισης

ότι αυτή η εύλογη αμοιβή μπορεί να καταβάλλεται με βάση
μία ή περισσότερες πληρωμές ανά πάσα στιγμή, κατά τη
σύναψη της σύμβασης ή αργότερα ■

1 . Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, τα
κράτη μέλη παρέχουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 5,
δικαίωμα συναίνεσης ή απαγόρευσης για την εκμίσθωση
και το δανεισμό πρωτοτύπων και αντιγράφων έργων που
προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία και άλλων
αντικειμένων που μνημονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος

ότι γι' αυτή τη εύλογη αμοιβή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
η σπουδαιότητα της συμβουλής των ενεχομένων δημιουρ

(') Υποθέσεις 60/84 και 61/84, Συλογη ΔΕΚ 1985, σ. 2605.
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Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η «εκμί

σθωση» έχει την έννοια της διάθεσης προς χρήση, για
περιορισμένο χρονικό διάστημα και για άμεσο ή έμμεσο
οικονομικό ή εμπορικό όφελος.

3 . Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, o «δανει
σμός» έχει την έννοια της διάθεσης προς χρήση, για περιο
ρισμένο χρονικό διάστημα, και όχι για άμεσο ή έμμεσο
οικονομικό ή εμπορικό όφελος, όταν γίνεται από ιδρύματα
που είναι ανοιχτά στο κοινό.
4. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
δεν εξαντλούνται από οποιαδήποτε πώληση, ή άλλη πράξη
διανομής πρωτοτύπων και αντιγράφων έργων που προστα
τεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία και άλλων αντικει
μένων που μνημονεύονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 .

εκτελεστή και παραγωγού για την παραγωγή ταινίας έχει
ως αποτέλεσμα ότι επιτρέπεται η εκμίσθωση, εφόσον στη
σύμβαση αυτή προβλέπεται εύλογη αμοιβή κατά την έννοια
του άρθρου 4. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ορίζουν
ότι η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται mutatis mutandis
και στα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο II,
ΑρSρο 3

Εκμίσθωση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
H παρούσα οδηγία δεν θίγει το άρθρο 4 στοιχείο γ) της
οδηγίας 91 /250/EOK του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 1991
για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών (').

ΆρSρο 2
ΆρSρο 4

Δικαιούχοι και αντικείμενο του δικαιώματος εκμίσθωσης
και δανεισμού

1 . Το αποκλειστικό δικαίωμα συναίνεσης ή απαγόρευσης
για την εκμίσθωση και το δανεισμό ανήκει

— στο δημιουργό, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντί
γραφα του έργου του,
— στον καλλιτέχνη ερμηνευτή ή εκτελεστή, όσον αφορά τις
υλικές ενσωματώσεις της εκτέλεσής του,
— στον παραγωγό φωνογραφημάτων, όσον αφορά τα
φωνογραφήματά του και
— στον παραγωγό της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης μιας
ταινίας, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα
της ταινίας του. Για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας, o όρος «ταινία» νοείται ως κινηματογραφικό ή
οπτικοακουστικό έργο ή κινούμενες εικόνες είτε συνο
δεύονται από ήχο είτε όχι.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, o κύριος
σκηνοθέτης ενός κινηματογραφικού ή οπτικοακουστικού
έργου θεωρείται ως δημιουργός του ή ένας από τους δημι
ουργούς του. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι
θερούνται ως συνδημιουργοί και άλλα πρόσωπα.
3. H παρούσα οδηγία δεν καλύπτει δικαιώματα εκμίσθω
σης και δανεισμού σε σχέση με έργα αρχιτεκτονικής και

£ργα εφαρμοσμένης τέχνης.
4. Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
μπορούν να μεταβιβάζονται, να εκχωρούνται ή να αποτε
λούν αντικείμενο συμβατικών αδειών.
5. Χωρίς να θίγεται η παράγραφος 7, όταν συνάπτεται,
μεμονωμένα , ή συλλογικά, μεταξύ καλλιτεχνών ερμηνευτών
ή εκτελεστών και παραγωγού, σύμβαση για την παραγωγή
ταινίας, o καλλιτέχνης ερμηνευτής ή εκτελεστής που καλύ
πτεται από τη σύμβαση αυτή τεκμαίρεται, εφόσον δεν υπάρ
χουν αντίθετες συμβατικές ρήτρες, ότι έχει εκχωρήσει το
δικαίωμα εκμίσθωσης με την επιφύλαξη του άρθρου 4.

Δικαίωμα εύλογης αμοιβής από το οποίο δεν χωρεί παραί
τηση

1 . Εάν o δημιουργός ή o καλλιτέχνης ερμηνευτής ή εκτε
λεστής έχει μεταβιβάσει ή εκχωρήσει το δικαίωμα εκμίσθω
σης ενός φωνογραφήματος ή του πρωτοτύπου ή αντιγράφου
ταινίας σε παραγωγό φωνογραφημάτων ή ταινιών, διατηρεί
το δικαίωμα εύλογης αμοιβής για την εκμίσθωση.
2. Οι δημιουργοί ή οι καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελε
στές δεν μπορούν να παραιτηθούν από την εύλογη αμοιβή
για την εκμίσθωση.
3. H διαχείριση του δικαιώματος εύλογης αμοιβής μπορεί
να ανατεθεί σε εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που εκπρο
σωπούν δημιουργούς ή καλλιτέχνες ή εκτελεστές.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν το ζήτημα εάν
και σε ποιο βαθμό μπορεί να επιβληθεί η διαχείριση του
δικαιώματος εύλογης αμοιβής από εταιρείες συλλογικής
διαχείρισης καθώς και το ζήτημα του από ποιον μπορεί να
απαιτηθεί ή να ληφθεί η εν λόγω αμοιβή.
ΆρSρο 5

Παρέκκλιση από το αποκλειστικό δικαίωμα δημόσιου
δανεισμού

1 . Τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από το
αποκλειστικό δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 1 όσον
αφορά το δημόσιο δανεισμό, υπό την προϋπόθεση ότι
τουλάχιστον οι δημιουργοί λαμβάνουν αμοιβή για το δανει
σμό αυτό. Τα κράτη μέλη έχουν την ευχέρεια να καθορίζουν
την αμοιβή λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους πολιτιστικής
προαγωγής.

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν τεκμήριο παρό
μοιο με το προβλεπόμενο στην παράγραφο 5 όσον αφορά
τους δημιουργούς.

2. Όταν τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το αποκλειστικό
δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 1 για τα φωνογραφή
ματα, τις ταινίες για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολο
γιστών, καθιερώνουν οπωσδήποτε αμοιβή για τους δημιουρ
γούς.

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η
υπογραφή σύμβασης που συνάπτεται μεταξύ καλλιτέχνη ή

(') ΕΕ αρι3. L 122 της 17. 5. 1991 , σ. 42.

27. 11 . 92

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 346/64

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν ορισμένες κατη
γορίες ιδρυμάτων από την πληρωμή της αμοιβής που
προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2.
4. H Επιτροπή καταρτίζει, σε συνεργασία με τα κράτη
μέλη, πριν από την 1η Ιουλίου 1997, έκθεση σχετικά με το
δημόσιο δανεισμό στην Κοινότητα και διαβιβάζει την
έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αρθρο 6

Δικαίωμα υλικής ενσωμάτωσης

1 . Τα κράτη μέλη παρέχουν στους καλλιτέχνες ή εκτελε
στές το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγο
ρεύουν την υλική ενσωμάτωση των εκτελέσεών τους.
2. Τα κράτη μέλη παρέχουν στους ραδιοτηλεοπτικούς
οργανισμούς το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να
απαγορεύουν την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους
είτε οι εκπομπές αυτές μεταδίδονται ενσυρμάτως είτε ασυρ
μάτους, συμερπιλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορι
κής μετάδοσης.

πουν ή να απαγορεύουν την ασύρματη ραδιοτηλεοπτική
μετάδοση και την παρουσίαση στο κοινό των εκτελέσεών
τους, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκτέλεση
αποτελεί ήδη μέρος ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ή γίνεται
από υλική ενσωμάτωση.
2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν ένα δικαίωμα προκειμένου
να εξασφαλίζεται ότι o χρήστης καταβάλλει εύλογη και
ενιαία αμοιβή σε περίπτωση που ένα φωνογράφημα το
οποίο εκδίδεται για εμπορικούς σκοπούς ή μια αναπαρα
γωγή του φωνογραφήματος αυτού χρησιμοποιείται για
ασύρματη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση ή για οποιοδήποτε
παρουσίαση στο κοινό και προκειμένου να εξασφαλίζεται
ότι η αμοιβή αυτή κατανέμεται μεταξύ των καλλιτεχνών
ερμηνευτών ή εκτελεστών και των παραγωγών των φωνο
γραφημάτων. Τα κράτη μέλη, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ
καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών και παραγωγών
φωνογραφημάτων, μπορούν να θεσπίζουν τους όρους για
την κατανομή αυτής της αμοιβής μεταξύ τους.

3. Τα κράτη μέλη προβλέπουν για τους ραδιοτηλεοπτι
κούς οργανισμούς το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν
ή να απαγορεύουν την ασύρματη ραδιοτηλεοπτική αναμετά
δοση των εκπομπών τους, καθώς και την παρουσίαση των
εκπομπών τους στο κοινό, εάν η παρουσίαση αυτή γίνεται
σε μέρη όπου η είσοδος επιτρέπεται στο κοινό έναντι κατα
βολής αντιτίμου.
Αρθρο 9

3. O ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δεν έχει το δικαίωμα
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 όταν αναμεταδίδει
απλώς μέσω καλωδίου εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών οργανι
σμών,
Αρθρο 7

Δικαίωμα αναπαραγωγής
1 . Τα κράτη μέλη παρέχουν το αποκλειστικό δικαίωμα
συναίνεσης ή απαγόρευσης για την άμεση ή έμμεση αναπα
ραγωγή :
— στους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές για την
υλική ενσωμάτωση των εκτελέσεών τους
— στους παραγωγούς φωνογραφημάτων, για τα φωνογρα
φήματά τους
— στους παραγωγούς των πρώτων υλικών ενσωματώσεων
ταινιών, για το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των
ταινιών τους και
— στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς για τις υλικές
ενσωματώσεις των εκπομπών τους όπως ορίζεται στο
άρθρο 6 παράγραφος 2.

2. Το δικαίωμα αναπαραγωγής που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 μπορεί να μεταβιβάζεται, να εκχωρείται ή να
αποτελεί αντικείμενο συμβατικών αδειών.

Δικαίωμα διανομής

1.

Τα κράτη μέλη προβλέπουν :

— για τους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές όσον
αφορά τις υλικές ενσωματώσεις των εκτελέσεών τους,
— για τους παραγωγούς φωνογραφημάτων, όσον αφορά τα
φωνογραφήματά τους,
— για του παραγωγούς των πρώτων υλικών ενσωματώσεων
ταινιών όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα
των ταινιών τους
— για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς όσον αφορά
τις υλικές ενσωματώσεις των εκπομπών τους, όπως
ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2,
το αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης στο κοινό των αντικει

μένων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων
τους, μέσω πωλήσεως ή με άλλους τρόπους στο εξής καλού
μενο «δικαίωμα διανομής».
2. Το δικαίωμα διανομής δεν εξαντλείται εντός της
Κοινότητας όσον αφορά ένα αντικείμενο προβλεπόμενο
στην παράγραφο 1 εκτός από την περίπτωση πρώτης πώλη
σης στην Κοινότητα του αντικειμένου αυτού από το δικαι
ούχο ή με τη συγκατάθεσή του.

Αρθρο 8

Ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και παρουσίαση στο κοινό

3. Το δικαίωμα διανομής δεν θίγει τις ειδικές διατάξεις
του κεφαλαίου I, και ίδίως του άρθρου 1 παράγραφος 4.

1 . Τα κράτη μέλη προβλέπουν για τους καλλιτέχνες ερμη
νευτές ή εκτελεστές το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέ

4. Το δικαίωμα διανομής μπορεί να μεταβιβάζεται, να
εκχωρείται ή να αποτελεί αντικείμενο συμβατικών αδειών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Αρθρο 10

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Περιορισμοί των δικαιωμάτων
1 . Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν περιορισμούς
των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο κεφάλαιο II σε
σχέση με :
α) την ιδιωτική χρήση ·
β) τη χρήση σύντομων αποσπασμάτων κατά την παρου
σίαση γεγονότων της επικαιρότητας·
γ) την εφήμερη υλική ενσωμάτωση, από έναν ραδιοτηλεο
πτικό οργανισμό, με χρήση των δικών του εγκαταστά
σεων, και για τις δικές του εκπομπές
δ) τη χρήση αποκλειστικά για σκοπούς διδασκαλίας ή
επιστημονικής έρευνας.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 , κάθε κράτος
μέλος έχει την ευχέρεια να προβλέπει σχετικά με την
προστασία των καλλιτεχνών ή εκτελεστών, των παραγωγών
φωνογραφημάτων, των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και
των παραγωγών των πρώτων υλικών ενσωματώσεων
ταινιών, περιορισμούς της ίδιας φύσεως με αυτούς που
προβλέπονται στη νομοθεσία του για την προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας στην περίπτωση των λογοτεχνικών
και καλλιτεχνικών έργων. Ωστόσο, η χορήγηση υποχρεωτι
κών αδειών μπορεί να προβλέπεται μόνον στο βαθμό που οι
άδειες αυτές συμβιβάζονται με τη σύμβαση της Ρώμης.

3.

H παράγραφος 1 στοιχείο α) εφαρμόζεται με την

επιφύλαξη των ισχυουσών ή μελλοντικών νομοθετικών

διατάξεων σχετικά με τη χορήγηση αμοιβής στην περί
πτωση της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Αρθρο 13

Διαχρονική εφαρμογή
1 . H παρούσα οδηγία ιχύει για όλα τα έργα που
προστεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία, τις εκτελέ
σεις, τα φωνογραφήματα, τις εκπομπές και τις πρώτες υλικές
ενσωματώσεις ταινιών που αναφέρονται στην παρούσα
οδηγία, και τα οποία εξακολουθούν, κατά την 1η Ιουλίου
1994, να προστατεύονται από τη νομοθεσία των κρατών
μελών σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγε
νικά δικαιώματα ή πληρούν τα κριτήρια για προστασία
βάσει των διατάξεων της παρούσας οδηγίας κατά την εν
λόγω ημερομηνία.
2. H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
όλων των πράξεων εκμετάλλευσης που έχουν καταρτιστεί
πριν από την 1η Ιουλίου 1994.
3 . Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι θεωρείται
δεδομένη η συναίνεση των δικαιούχων για την εκμίσθωση ή
το δανεισμό αντικειμένου που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 , το οποίο αποδεδειγμένα διατέθηκε σε
τρίτους για το σκοπό αυτό ή αποκτήθηκε πριν από την 1η
Ιουλίου 1994. Ωστόσο, ιδίως όταν το αντικείμενο αυτό είναι
ψηφιακή ηχογράφηση, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέ
πουν ότι οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν
αντίστοιχη αμοιβή για την εκμίσθωση ή το δανεισμό του
αντικειμένου αυτού.
4. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις
διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 στα κινηματογρα
φικά ή οπτικοακουστικά έργα που έχουν δημιουργηθεί πριν
από την 1η Ιουλίου 1994.
5. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν την ημερο
μηνία κατά την οποία τίθεται σε εφαρμογή το άρθρο 2

παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι η ημερομηνία αυτή δεν είναι
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 11

Διάρκεια του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας
Με την επιφύλαξη περαιτέρω εναρμόνισης, τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στην παρούσα
οδηγία δεν εκπνέουν πριν από την παρέλευση του χρονικού
διαστήματος που προβλέπεται στη σύμβαση της Βέρνης για
την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων.
Αρθρο 12

Διάρκεια των συγγενικών δικαιωμάτων

Με την επιφύλαξη μελλοντικής εναρμόνισης τα δικαιώματα
των καλλιτεχνών, ερμηνευτών ή εκτελεστών, των παραγω
γών φωνογραφημάτων και των ραδιοτηλεοπτικών οργανι
σμών που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία δεν εκπνέουν
πριν από την παρέλευση των αντίστοιχων προθεσμιών που
προβλέπονται στη σύμβαση της Ρώμης. Τα δικαιώματα των
παραγωγών των πρώτων υλικών ενσωματώσεων ταινιών
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία δεν εκπνέουν πριν
από την παρέλευση 20 ετών μετά τη λήξη του έτους κατά το
οποίο έγινε η υλική ενσωμάτωση.

μεταγενέστερη από την 1η Ιουλίου 1997.
6. Χωρίς να θίγεται η παράγραφος 3 και με την επιφύ
λαξη των παραγράφων 8 και 9, η παρούσα οδηγία δεν θίγει
τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία
έκδοσής της.
7. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν, με την επιφύ
λαξη των παραγράφων 8 και 9, ότι, όταν οι δικαιούχοι οι
οποίοι αποκτούν νέα δικαιώματα δυνάμει των εθνικών
διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας
οδηγίας δώσει τη συγκατάθεσή τους για εκμετάλλευση πριν
από την 1η Ιουλίου 1994, τεκμαίρεται ότι έχουν εκχωρήσει
τα νέα αποκλειστικά δικαιώματα.
8. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν την ημερομηία
από την οποία θα ισχύει το δικαίωμα εύλογης αμοιβής το
οποίο προβλέπεται στο άρθρο 4, υπό τον όρο ότι η ημερο
μηνία αυτή δεν θα είναι μεταγενέστερη από την 1η Ιουλίου
1997.

9. Όσον αφορά τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν
από την 1η Ιουλίου 1994, το δικαίωμα εύλογης αμοιβής το
οποίο προβλέπεται στο άρθρο 4 ισχύει μόνον εφόσον οι
δημιουργοί ή οι καλλιτέχνες, ερμηνευτές ή εκτελεστές ή οι
εκπρόσωποι τους έχουν υποβάλει σχετική αίτηση πριν από
την 1η Ιανουαρίου 1997. Ελλέιψει συμφωνίας μεταξύ των
δικαιούχων σχετικά με το επίπεδο της αμοιβής τα κράτη
μέλη μπορούν να καθορίσουν το επίπεδο της εύλογης
αμοιβής.
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Αρ&ρο 14

Σχέση μεταξύ πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών
δικαιωμάτων

H προστασία των συγγενικών δικαιωμάτων δυνάμει της
παρούσας οδηγίας δεν θίγει κατά κανένα τρόπο την
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας αυτής καθεαυτής.
ΑρSρο 15

Τελικές διατάξεις

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθε
τικές κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, πριν από την 1η
Ιουλίου 1994. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι
τελευταίες αυτές αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από αυτή την αναφορά κατά την επίσημη

δημοσίευσή τους. O τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από
τα κράτη μέλη.
2, Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το
κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία.

ΆρSρο 16

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 1992.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
E. LΕΙGΗ

