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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 668/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Μαρτίου 1993

σχετικά με τη θέσπιση ενός ορίου για τη χορήγηση της ενίσχυσης στην παραγωγή μεταποιη
μένων προϊόντων με βάση τις τομάτες
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Εχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 426/86 του Συμβουλίου της 24ης
Φεβρουαρίου 1986 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα των προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά ('),
και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,
την πρόταση της Επιτροπής (2),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (4),
Εκτιμώντας:

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 989/84 (5), το Συμβούλιο
έχει θεσπίσει, από την περίοδο εμπορίας 1985/86, ένα
σύστημα κατωφλίων εγγυήσεως για ορισμένα μεταποιημένα
προϊόντα που έχουν ως βάση τους οπωροκηπευτικά προϊ
όντα · ότι, επιπλέον, διαπιστώθηκε η ανάγκη να περιοριστεί,
από την περίοδο εμπορίας 1985/86, η χορήγηση της
ενίσχυσης στα κράτη μέλη παραγωγής σε ορισμένες ποσό
τητες νωπών τοματών που προορίζονται για μεταποίηση ·
ότι έχει δοθεί παράταση σ' αυτό το καθεστώς περιορισμού,
την τελευταία φορά, για τις περιόδους εμπορίας 1990/91 και
1991 /92, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1203/90 του
(') ΕΕ αριθ. L 49 της 27. 2. 1986, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 569/92 (ΕΕ
αριθ. 166 της 20. 6. 1992, σ. 5).
(2) ΕΕ αριθ. C 328 της 12. 12. 1992, σ. 6.
(3) Γνώμη που εδόθη στις 12 Μαρτίου 1993 (δεν δημοσιεύθηκε ακό
μα στην Επίσημη Εφημερίδα).
(4) Γνώμη που εδόθη στις 24 Φεβρουαρίου 1993 (δεν δημοσιεύθηκε
ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).
(5) ΕΕ αριθ. L 103 της 16. 4. 1984, σ. 19. Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1755/92 (ΕΕ
αριθ. L 180 της 1 . 7. 1992, σ. 25).

Συμβουλίου της 7ης Μάιου 1990 σχετικά με τα μέτρα που
αφορούν την ενίσχυση στην παραγωγή μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τις τομάτες (6) ·

ότι, κατά τη λήξη της ισχύος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1203/90, επανετέθη αυτομάτως εν ισχύι το σύστημα των
κατωφλίων εγγυήσεως για την περίοδο εμπορίας 1992/93 ■
ότι, ωστόσο, κρίνεται προτιμότερο, δεδομένης της καταστά
σεως που επικρατεί στον εν λόγω τομέα, να επανατεθεί, από
την περίοδο εμπορίας 1993/94, εν ισχύι το καθεστώς περιο
ρισμού στη χορήγηση της ενισχύσεως·

ότι πρέπει να ορισθούν για κάθε κράτος μέλος παραγωγής
οι ποσότητες τοματών που είναι δυνατόν να αποτελέσουν
αντικείμενο της ενίσχυσης στην παραγωγή · ότι, δεδομένου
του παραγωγικού στόχου καθώς επίσης και της καταστά
σεως της αγοράς φαίνεται σκόπιμο να ορισθούν αυτές οι
ποσότητες στα ίδια επίπεδα με αυτά που εφαρμόσθηκαν για
την περίοδο εμπορίας 1991 /92 ·
ότι πρέπει να καταμερισθούν αυτές οι ποσότητες νωπών
τοματών μεταξύ των μεταποιητικών επιχειρήσεων επί τη
βάσει των συνολικών ποσοτήτων τις οποίες έχουν μεταποιή
σει κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων περιόδων εμπο
ρίας για την οποία έχει ορισθεί η ενίσχυση ·
ότι οι επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες έχουν
αρχίσει μετά από την αρχή της δεύτερης περιόδου εμπορίας
για την οποία έχει ορισθεί η ενίσχυση έχουν εν μέρει
επωφεληθεί από το καθεστώς ενισχύσεως στην παραγωγή ·
ότι πρέπει, με το νέο καθεστώς να τους χορηγηθεί μία
ποσόστωση η οποία θα βασίζεται σε μία κατάλληλη
περίοδο αναφοράς· ότι, για να καταστεί δυνατή μια
ορισμένη εξέλιξη των παραγωγικών δομών του τομέα,
πρέπει, επί των συνολικών ποσοτήτων οι οποίες διατίθενται
για κάθε κράτος μέλος ένα ορισμένο ποσοστό να προορίζε
ται για όσες επιχειρήσεις αρχίζουν να παράγουν κατά τη
διάρκεια της περιόδου εμπορίας για την οποία έχει ορισθεί
η ενίσχυση · ότι, δεδομένου του γεγονότος ότι οι διαθέσιμες
(6) ΕΕ αριθ. L 119 της 11 . 5. 1990, σ. 68. Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 (ΕΕ
αριθ. L 353 της 17. 12. 1990, σ. 23).
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ποσότητες είναι περιορισμένες πρέπει να διατίθενται ποσό
τητες μόνον σε όσες επιχειρήσεις παρουσιάζουν εγγυήσεις
αποτελεσματικότητας και διάρκειας·
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για όλες τις εν λόγω επιχειρήσεις μέχρι την περίοδο εμπο
ρίας 1995/96,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, για να αποφευχθεί, κατά την περίοδο εμπορίας 1992/93
και υπό το καθεστώς του κατωφλίου, η αύξηση της παρα
γωγής των μεταποιητικών επιχειρήσεων εν όψει του καθε
στώτος περιορισμού της ενισχύσεως το οποίο, όπως έχει
ανακοινώσει η Κοινότητα, πρόκειται να επανατεθεί εν
ισχύι για την περίοδο εμπορίας 1993/94, η Κοινότητα προέ
βλεψε ταυτοχρόνως ότι οι ποσότητες παραγωγής 1992/93
δεν πρόκειται να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή των
κανόνων κατανομής των εθνικών ορίων μεταξύ των μετα
ποιητικών επιχειρήσεων ότι αυτό πρέπει να εφαρμοσθεί
Σύνολο των επιχειρήσεων
σε κάθε χώρα

Τοματοπολτός

1 . Από την περίοδο εμπορίας 1993/94, η χορήγηση της
ενίσχυσης στην παραγωγή περιορίζεται, για το σύνολο των
μεταποιητικών επιχειρήσεων κάθε κράτους μέλους, στις
ποσότητες των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τομάτες
που λαμβάνονται από τις ακόλουθες ποσότητες, εκπεφρα
σμένες σε τόνους νωπής τομάτας :
Ολόκληρες ξεφλουδισμένες
τομάτες σε κονσέρβες

Λοιπά προϊόντα που
έχουν ως βάση τομάτες

Ισπανία

550 000

240000

177 050

Γαλλία

278 691

73 628

40 087

Ελλάδα

967 003

25 000

21 593

1 655 000

1 185 000

453 998

832 945
33 700

19 600
—

42 192
1 300

Ιταλία

Πορτογαλία
Γερμανία

2. Οι ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
κατανέμονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, από τα
κράτη μέλη μεταξύ των μεταποιητικών επιχειρήσεων, κατ'
αναλογία του μέσου όρου των ποσοτήτων που έχουν πράγ
ματι παραχθεί από κάθε μία από τις επιχειρήσεις αυτές
κατά τη διάρκεια των τριών περιόδων εμπορίας οι οποίες
προηγούνται της περιόδου εμπορίας για την οποία ορίζεται
η ενίσχυση.

Κατόπιν αιτήσεως της ενδιαφερομένης επιχειρήσεως, οι
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους επιτρέπουν μία μόνο
από τις ακόλουθες τρεις δυνατότητες μεταφοράς :

— μεταφορά μέχρις ορίου 25 %, των ποσοτήτων ξεφλουδι
σμένων τοματών, εκφραζομένων σε ποσότητες νωπών
τοματών, προς τις ποσότητες που χορηγούνται για τους
τοματοπολτούς και τα λοιπά προϊόντα με βάση τομάτες,
— μεταφορά μέχρις ορίου 5%, των ποσοτήτων τοματο
πολτού, εκπεφρασμένων σε ποσότητες νωπών τοματών,
προς τις ποσότητες που χορηγούνται για τα λοιπά προϊ
όντα,

— μεταφορά μέχρις ορίου 5 %, των ποσοτήτων που προβλέ
πονται για τα λοιπά προϊόντα που έχουν ως βάση
τομάτες, εκπεφρασμένων σε ποσότητες νωπών τοματών,
προς τις ποσότητες που χορηγούνται για τους τοματο
πολτούς.

3.

ΑρSρο 1

Για τη χορήγηση της ενίσχυσης:

α) οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει δραστη
ριότητες κατά τις δύο περιόδους εμπορίας οι οποίες

προηγούνται της περιόδου εμπορίας για την οποία έχει
ορισθεί η ενίσχυση, δικαιούνται ποσοστώσεως η οποία
υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των ποσοτήτων που
έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων
εμπορίας ·
β) οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν αρχίσει δραστη
ριότητες κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας για
την οποία έχει ορισθεί η ενίσχυση, δικαιούνται ποσο
στώσεως η οποία αντιστοιχεί στις μεταποιημένες ποσό
τητες κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου εμπορίας ·

γ) οι μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες αρχίζουν, κατά
τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας για την οποία έχει
ορισθεί η ενίσχυση, να παράγουν ένα από τα τελικά
προϊόντα που έχουν ως βάση τομάτες και αναφέρονται
στην παράγραφο 1 , δικαιούνται της ενισχύσεως στην
παραγωγή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, και εφόσον
παρουσιάζουν, με τρόπο που κρίνεται ικανοποιητικός
από τις αρμόδιες αρχές, επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά
την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια των δραστη
ριοτήτων τους.

Τα κράτη μέλη παραγωγής επιφυλάσσουν το 2 % των συνο
λικών ποσοτήτων που ορίζονται για κάθε ομάδα τελικών
προϊόντων στη χορήγηση ποσοστώσεως στις επιχειρήσεις οι
οποίες αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. H ποσόστωση που
χορηγείται σε κάθε επιχείρηση δεν είναι δυνατό να υπερβαί
νει τη μεταποιητική της δυναμικότητα μειωμένη κατά 30 %.
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4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ποσοτήτων που
ορίζονται στην παράγραφο 1 δεν έχει χορηγηθεί, το
υπόλοιπο κατανέμεται με δίκαιο τρόπο μεταξύ των μεταποι
ητικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2,
λαμβανομένων ιδίως υπόψη των επιχειρήσεων οι οποίες
χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες παραγωγής.

ΆρSρο 2
Για τις τρεις πρώτες περιόδους εμπορίας κατά τις οποίες
εφαρμόζεται o παρών κανονισμός και, κατά παρέκκλιση
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 , οι ποσότητες που
έχουν παραχθεί για την περίοδο εμπορίας 1992/93 δεν
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου
των παραχθεισών ποσοτήτων. Κατά συνέπεια, το άρθρο 1
παράγραφος 3 στοιχείο γ) εφαρμόζεται επίσης για όσες

Αριθ. L 72/3

επιχειρήσεις έχουν αρχίσει δραστηριότητες κατά τη διάρ
κεια της περιόδου εμπορίας 1992/93.
ΆρSρο 3

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού
αποφασίζονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 426/86. Περιλαμβά
νουν, μεταξύ άλλων, τους κανόνες ot οποίοι είναί εφαρμο
στέοι σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και μεταβιβάσεων
επιχειρήσεων.

Άρθρο 4

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 17 Μαρτίου 1993.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
B. WΕSΤΗ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 72/4
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 669/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Μαρτίου 1993
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. 3813/92 του Συμβουλίου της

σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 23ης Μαρτίου
1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3873/92 στις τιμές προσφοράς και
στις τιμές αυτής της ημέρας, των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που

ισχύουν επί του παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το άρθρο 5,
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. 3873/92 της Επιτροπής (4) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·
ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι

Άρθρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 καθορίζονται στο
παράρτημα.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαρτίου
1993.

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

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 1993.

^
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 180 της 1 . 7. 1992, α 1 .

(J) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(4) ΕΕ αριθ. L 390 της 31 . 12. 1992, σ. 118.

25. 3 . 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 72/5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 1993 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες (')

0709 90 60
071290 19

1 39,98 (2) (3)
139,98 00

1001 10 00

1 75,55 (') j3) O

1001 90 91

143,22

1001 90 99
1002 00 00

143,22 (")
1 50,45 (6)

1003 00 10
1003 00 20

134,41
134,41

1003 00 80

134,41 (»)

1004 00 00

115,48

1005 10 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

139,98 (2)(3)
139,98 (2)(3)
1 45,54 (4)
48,34 (")
86,13 (4)
49,08 0
O

1008 90 90

1101 00 00
110210 00
1103 11 30
1103 11 50
1103 11 90

49,08

213,19 O (")
223310
284,33 (8)H
28433 O H
228,93 0

(') Για τον σκληρό σιτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά τόνο.
C) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(5) Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
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 (ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1902/92 (ΕΕ αριθ. L 192 της 1 1 . 7. 1992, σ. 3), και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επιτρο
πής (ΕΕ αριθ. L 271 της 10. 12. 1971 , σ. 22), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 560/91 (ΕΕ αριθ. L 62
της 8. 3. 1991 , σ. 26).
(7) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
O Κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία η εισφορά αυξάνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3808/90.

(®) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK (εκτός εάν εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου).
( 10) Ποσό ίσο με το ποσό που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1825/91 (ΕΕ αριθ. L 166 της 28. 6. 1991 , σ. 42)
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.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 72/6
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 670/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαρτίου 1993
περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1738/92 (2), και ιδίως το άρθρο
15 παράγραφος 6,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής, που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας :

ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3874/92 της Επιτροπής (4) και όλους τους μετα
γενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ■
ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολο

γισμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 23ης Μαρτίου
1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα·
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,
ΕSΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαρτίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 24 Μαρτίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
O
C)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριδ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

281
180
387
390

της
της
της
της

1 . 11 . 1975, σ. 1 .
1 . 7. 1992, σ. 1 .
31 . 12. 1992, σ. 1 .
31 . 12. 1992, σ. 121
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Αριθ. L 72/7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 1993 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

3

4

5

6

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 1000

0

0

0

0

1001 90 91

0

0,66

0,66

0,66

1001 90 99

0

0,66

0,66

0,66

1002 0000

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 0020

0

0

0

0

1003 00 80

0

0

0

0

1004 00 00

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

10059000

0

0

0

0

100700 90

0

0

0

0

1008 1000

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 9090

0

0

0

0

1101 00 00

0

0,93

0,93

0,93

Κωδικός ΣΟ

0709 90 60

B. Βύνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

3

4

5

6

7

1107 1011

0

1,17

1,17

1,17

1,17

1107 10 19

0

0,88

0,88

0,88

0,88

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 1099

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 72/8
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 671/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Μαρτίου 1993
περί θεσπίσεως των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας
ορισμένων αναλώσιμων εμπορευμάτων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1577/81 της Επιτροπής της 12ης
Ιουνίου 1981 περί θεσπίσεως συστήματος απλοποιημένων
διαδικασιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας
ορισμένων αναλώσιμων εμπορευμάτων ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3334/90 (2),
και ιδίως το άρθρο 1 ,
Εκτιμώντας:
ότι στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1577/81
προβλέπεται η θέσπιση, εκ μέρους της Επιτροπής κατά
μονάδα αξιών περιοδικής ισχύος για τα προϊόντα που καθο
ρίζονται σύμφωνα με την κατάταξη που αναφέρεται στο
παράρτημα ·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των κριτηρίων, που καθο
ρίζονται στον ίδιο κανονισμό, επί των στοιχείων που

ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού,
οδηγεί, για τα σχετικά προϊόντα, στον καθορισμό των κατά
μονάδα αξιών σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Οι κατά μονάδα αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρά
γραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1577/81 καθορίζο
νται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος.

Αρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Μαρτίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 23 Μαρτίου 1993.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRΓVENER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 154 της 13. 6. 1981 , σ. 26.
(2) ΕΕ αριθ. L 321 της 21 . 11 . 1990, σ. 6.
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Αριθ. L 72/9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κώδι

Κωδικός

κας

ΣΟ

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/ 1 00 kg καθαρού βάρους
Περιγραφή εμπορευμάτων
Ecu

FB/Flux

Dkr

DM

FF

DR

£Irl

Lit

FI

£

1.10

0701 90 51
0701 90 59

Γεώμηλα πρώιμα

38,86

1554

290,33

75,44

257,54

10257

31,14

73077

84,79

30,93

1.20

0702 00 10
07020090

Τομάτες

84,92

3396

634,41

164,86

562,76

22412

68,04

159679

185,28

67,58

1.30

0703 10 19

Κρεμμύδια άλλα και προς φύ-

23,63

945

176,53

45,87

156,59

6236

18,93

44432

51,55

18,80

167,79
30,17

6 710
1206

1 253,46
225,38

325,73 1111,90
58,57 199,92

44283 134,44
7962 24,17

315494
56728

366,09 133,53
65,82 24,01

τευση
1.40

0703 2000

1.50

ex 0703 9000

Σκόρδα
Πράσα

1.60

ex 0704 10 10
ex 0704 10 90

Κουνουπίδια

57,81

2331

438,81

113,34

385,48

15133

43,14

104614

127,38

45,06

1.70

07042000

1.80

070490 10

Λαχανάκια Βρυξελλών
Κράμбες λευκές και κράμбες

53,72
31,38

2267
1265

423,88
239,40

110,06
61,47

374,08
210,09

11735
8126

41,29
23,42

82719
54525

124,09
69,15

37,72
25,05

1.90

ex 07049090

4 735

884,63

229,88

784,72

31252

94,88

222658

258,36

94,24

1.100

ex 0704 90 90

ερυθρές
Μπρόκολα (Brassica oleracea var. 118,42
italica)
Λάχανο του είδους κήνος
69,57

2782

519,76

135,07

461,06

18362

55,75

130824

151,80

55,37

1.110

0705 11 10
0705 11 90

Μαρούλια

5907

1 103,51

286,76

978,89

38985

118,36

277752

322,29 117,56

147,72

1.120

ex 0705 29 00

Αντίδια

21,82 .

877

162,70

42,58

143,89

5690

17,51

39262

47,92

17,72

1.130

ex 0706 10 00

1.140

ex 07069090

Καρότα
Ραφανίδες

35,09
89,93

1403
3596

262,16
671,80

68,12
174,58

232,55
595,93

9261
23733

28,11
72,05

65985
169091

76,56
196,21

27,92
71,57

1.150

0707 00 11
0707 00 19

Αγγούρια

45,99

1839

343,61

89,29

304,80

12139

36,85

86486

100,35

36,60

1.160

0708 10 10
0708 1090

Μπιζέλια (Pisum sativum)

71369 216,68

508474

1.170.2

524,98 1792,02

590,02 215,21

0708 20 90

Φασόλια
(Vigna spp„ Phaseolus 24305 9719 1815,65 471,83 1610,59 64144 194,74
spp.)

456994 530,28 193,43

0708 20 10
0708 20 90

Φασόλια
(Phaseolus Ssp, vulgaris 2981é n924 2227,37 578,82 1 975,82 78689 238,91
var. Compressus Savi)

560624 650,53 237,29

Κύαμοι
Αγγινάρες
Σπαράγγια :
- Πράσινα
- Έτερα
Μελιτζάνες
Σέλινα με ραбδώσεις (Apium graveolens var. dulce)
Μανιτάρια του είδους Chanterel-

142837
205018

0708 20 10

1.180

ex 070890 00

1.190

0709 10 00

1.200

1.200.1
1.200.2

10814 2020,18

Φασόλια :

1.170

1.170.1

270,43

ex 0709 2000
ex 07092000

1.210

07093000

1.220

ex 07094000

1.230

0709 51 30

92,83
109,03
572,83
526,03
122,88
47,14

3894
4360

734,40
814,54

189,09
211,67

645,42
722,54

21793
28776

71,04
87,36

22908 4279,19 1 112,02 3795,91 151 177 458,99
21024 3913,81 1020,70 3455,29 137215 418,45
4 914 917,98 238,55 814,30 32430 98,46
1885
352,18
91,52 312,40 12442 37,77

212,96
237,89

66,61
86,77

1077061 1249,80 455,88
976186 1149,14 431,29
231053 268,11 97,79
88643
102,86 37,51

1419,0 57401

10720,9 2789,11 9463,39 362312 1059,4 2384427 3138,97 1157,8

204,58
73,55
38,41

8181
2966
1614

1528,28
558,22
304,72

98,95

4174

83,78
42,79
50,24

les

1.240

0709 60 10

1.250

070990 50

1.260

0709 90 70

1.270

ex 0714 20 10

Γλυκοπιπεριές
Μάραθον
Κολοκυθάκια

397,15 1355,68
144,18 490,38
78,38 267,79

53991
19251
8 982

163,92
54,88
29,39

384665
133083
59164

446,35
162,05
88,32

162,81
57,33
27,15

781,50

202,59

690,51

22594

75,77

151536

228,30

69,55

3 378
1711

639,04
319,67

164,08
83,07

560,82
283,56

21691
11293

62,54
34,28

145547
80460

184,60
93,36

66,87
34,05

2009

375,34

97,54

332,95

13260

40,26

94473

109,62

39,98

2.10

ex 08024000

2.20

ex 0803 00 10

2.30

ex 080430 00

Γλυκοπατάτες ολόκληρες, νωπές
(που προορίζονται για την αν
9ρώπινη κατανάλωση)
Κάστανα (Castanea spp.), νωπά
Μπανάνες (άλλες από εκείνες
του είδους των Αντιλλών), νω
πές
Ανανάδες, νωποί

2.40

ex 0804 40 10
ex 08044090

Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, I2909 5162

964,33 250,60 855,42 34068 103,43

242721 281,64 102,73

Αριθ. I 72/10
Κώδι

Κωδικός

κας

ΣΟ

2.50

ex 0804 5000

2.60.2

0805 10 11
0805 1021
080510 31
0805 1041

0805 10 15
0805 1025
0805 1035
0805 10 45

2.60.3

25. 3. 93

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους

Περιγραφή εμπορευμάτων
Ecu

FB/Flux

Dkr

164,21

6567

1 226,74

— Αιματόσαρκα και ημιαιμα
τόσαρκα

41,29

1 651

308,47

80,16

273,63

10897

33,08

77642

90,09

32,86

— Νavels, Navelines, Navelates,
$3ΐιΐδΐί3η35, νεηΐ3$, ν&1εηα3
Ι3(ε5, Μα1ΐαί$ε$, Shamoutia,
Ον3ΐί$, Trovita, Hamlins

30,19

1207

225,54

58,61

200,07

7968

24,19

56769

65,87

24,02

— Έτερα

22,84

913

170,67

44,35

151,40

6029

18,30

42959

49,84

18,18

113,60
48,36
48,84

4 543
1934
1953

848,61
361,32
364,84

220,52
93,89
94,81

752,77
320,51
323,64

29980
12764
12889

91,02
38,75
39,13

213594
90943
91831

247,85
105,52
106,55

90,40
38,49
38,86

59,21

2368

442,34

114,95

392,38

15627

47,44

111336

129,19

47,12

37,67

1506

281,41

73,13

249,63

9 942

30,18

70831

82,19

29,98

Γλυκολέμονα (Citrus 3υΓ3η (ίίο 155,37

6213

1160,66

301,61 1029,58

41004 124,49

292135

338,98

123,65

27,09
58,48

1083
2339

202,43
436,91

52,60
113,54

179,57
387,57

7151
15435

21,71
46,86

50953
109970

59,12
127,60

21,56
46,54

142,95

5717

1067,92

277,51

947,31

37728

114,54

268793

311,90

113,77

67,00

2679

500,53

130,07

444,00

17683

53,68

125984

146,18

53,32

64,24

2 569

479,91

124,71

425,71

16954

51,47

120793

140,16

51,12

149,63

5984

1117,84

290,49

991,59

39491

119,90

281357

326,48

119,08

63.87 ' 2554

477,12

123,98

423,23

16856

51,17

120090

139,35

50,83

Μάγγες και goyaves, νωπαί

DM

FF

318,79 1088,19

DR

£Irl

43338 131,58

Lit

308767

FI

£

358,28 130,69

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά :

2.60

2.60.1

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

0805 10 19
0805 10 29

0805 1039
0805 10 49

Μανταρίνια (στα οποία περι
λαμβάνονται και τα Tagerines
και τα 5α(8ΐιηια$) νωπά. Κλημεν
τίνες (Clémentines), Ψί11όη§8 και
παρόμοια υβρίδια εσπεριδοει

2.70

δών, νωπά :
2.70.1

ex 0805 20 10

— Clémentines

2.70.2

ex 0805 2030

— Montreales και $3(δυιτΐ3δ

2.70.3

ex 080520 50

— Μανταρίνια και Wilkings

2.70.4

ex 0805 20 70 Ι

2.80

ex 0805 30 10

ex 0805 2090 ! — Τ3η§εΗηε$ και έτερα

Λεμόνια (Citrus limon, Citrus 1ΐ
πιοηυπι), νωπά

2.85

ex 0805 3090

1Ϊ3), νωπά

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά :

2.90
2.90.2

ex 0805 40 00
ex 080540 00

2.100

0806 10 11

2.90.1

2.110

— Λευκά

— Ροζ

0806 10 15
0806 10 19

Σταφυλαί επιτραπέζιοι

0807 10 10

Υδροπέπονες

Πέπονες (εκτός των υδροπεπό

2.120

νων):
2.120.1

ex 0807 10 90

— Αηΐ3π11ο, Cupeer, Ηοηεγ<1εν
(συμπεριλαμβάνεται Cantale
ne), Οnteniente, Piel <1ε Sapo
(συμπεριλαμβάνεται Verde

2.120.2

ex 0807 10 90

— Έτεροι

Liso), Rochet, Tendral, Futuro

2.130

080810 91
0808 10 93
0808 10 99

Αχλάδια

2.140
2.140.1

Μήλα

0808 20 31
0808 20 33

Αχλάδια — Νaschi (Ρyrus pyrifo 116,86
lia)

4673

872,96

226,85

774,37

30840

93,63

219723

254,96

93,00

0808 20 31 1
0808 20 33
08082035
08082039

Ετεροι

61.88

2474

462,25

120,12

410,05

16330

49,58

116348

135,00

49,24

2.150

0809 10 00

Βερίκοκα

149,80

6026

1116,94

292,34

987,82

39062

120,27

269535

328,97

121,69

2.160

080920 101

Κεράσια

131,05

5272

977,14

255,75

864,18

34173

105,21

235798

287,79

106,46

Ροδάκινα

115,28

4 610

861,23

223,80

763,97

30426

92,37

216771

251,53

91,75

08082035
08082039
2.140.2

080920 90
2.170

ex 080930 00

25. 3. 93
Κώδι
κας

2.180

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Κωδικός
ΣΟ

ex 080930 00

Αριθ. L 72/ 11

l

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/ 100 kg καθαρού βάρους

Περιγραφή εμπορευμάτων
Ecu

Ροδάκινα υπό την ονομασία 188,11

FB/Flux

7522

Dkr

1405,24

DM

FF

365,17 1246,54

DR

£Irl

49645 150,72

Lit

353697

FI

410,42

£

149,70

Nectarines

2190
2'200

0809 40 19 ( Δαμάσκτηνα
0810 10 90 1 ΦPάουλεζ

151'51 6059 1131,87 294,13 1 004,04 39987 121,40 284889 330,58 120,58
255'09 10201 1905>60 495>20 1 690'38 67321 204>39 479634 556,56 203,01

2.205

081020 10

Σμέουρα

874,28 34963 6531,10 1697,22 5793,49 230734 700,53

2.210

081040 30

Καρποί των φυτών myrtilles 161,42 - 6779
(καρποί του Vaccinium Myrtillus)

2.220

08109010

Kiwis (Actinidia chinensis Planch.)

2.230

ex 081090 80

Ρόδια

2.240

ex 081090 80

2.250

ex 08109030

Litchis

1268,11

44,72

1 799

333,48

102,73

4108

Διόσπυρος (συμπεριλαμβάνεται 104,54
το Sharon)

4182
3143

78,61

329,16 1111,99

1643861

1907,51

695,79

40501

123,65

249172

371,08

116,29

87,28

294,93

11662

35,90

80473

98,21

36,33

767,46

199,44

680,79

27113

82,31

193169

224,15

81,76

779,04

203,11

689,47

27428

83,57

193140

228,34

84,71

587,26

152,61

520,94

20747

62,99

147812

171,51

62,56

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Aρι$. L 72/ 12
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 672/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Μαρτίου 1993
περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της
ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3814/92 (2), και ιδίως το άρ
θρο 19 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,

του Συμβουλίου (5) χρησιμοποιούνται για να μετατραπεί το
νόμισμα που εκφράζεται σε νόμισμα των τρίτων χωρών και
αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των γεωργικών
ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών· ότι οι
λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετατροπών
αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3819/92 της Επιτροπής (6),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 614/93 της Επιτρο
πής (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 658/93 (4) ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 491/93 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των
επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήμερα,
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού ·
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92

ΆρSρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και
όχι μετουσιωμένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81 και καθορίζονται στο παράρτημα του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 614/93 σύμφωνα με τα ποσά που ορίζο
νται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαρτίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 1993.
Γ\α την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 7.
66 της 18. 3. 1993, α 15.
70 της 23. 3. 1993, σ. 8.

0 ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 1993 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την
εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

Κωδικός προϊόντος

l

Επιστροφή (3)

— Ecu/100 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

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

33,19
30,03
33,19
30,03

(')
(')
(2)
(')
(')
(2)

— Ecu/1 % ζαχαρόζης x 100 kg —
1701 91 00 000

0,3608

— Ecu/100 kg —
1701 99 10 100

36,08

1701 99 10 910
1701 99 10 950

35,90
35,90

— Ecu/ 1 % ζαχαρόζης x 100 kg —
1701 99 90 100

0,3608

(') Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92%. Αν η
απόδοση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά 92 %, το ποσό της
εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 766/68.
0 Καθορισμός που αναστέλλεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτρο
πής ( ΕΕ αριθ. L 255 της 26. 9. 1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3251 /85 (ΕΕ αριθ. L 309 της 21 . 11 . 1985, σ. 14).
(3) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τις Δημοκρατίες της Σερβίας και του Μαυρο
βουνίου μπορούν να χορηγηθούν στα πλαίσια της ανθρωπιστικής ενισχύσεως που
χορηγείται από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που τηρούν τους όρους που αναφέρο
νται στο άρθρο 2 στοιχείο α) και στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92
του Συμβουλίου.

Αριθ. L 72/13

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 72/14

25 . 3 . 93

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 673/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαρτίου 1993

περί εφαρμογής ειδικού μέτρου παρεμβάσεως για τον αραβόσιτο και το σόργο στο τέλος της
περιόδου 1992/93
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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

ΑρSρο 1

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/75 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 26,

1 . Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, οι οργανισμοί παρεμβάσεως
αγοράζουν τις ποσότητες αραβοσίτου και σόργου που τους
προσφέρονται μεταξύ 1ης Μαΐου και 30 Ιουνίου 1993.

Εκτιμώντας:

ότι η περίοδος παρεμβάσεως για τον αραβόσιτο και το
σόργο λήγει στις 30 Απριλίου στο νότο και στις 31 Μαΐου
στο βορρά · ότι η κατάσταση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την
αβεβαιότητα όσον αφορά τη διάθεση η οποία επιδεινώθηκε
από την πτώση των τιμών στην παρέμβαση μετά την εφαρ
μογή της αναμόρφωσης στον τομέα των σιτηρών, μπορεί να
παροτρύνει τους εμπορευομένους να προσφέρουν σημαντι
κές ποσότητες αραβοσίτου και σόργου στην παρέμβαση στο
τέλος του Απριλίου στο νότο και στο τέλος του Μαΐου στο
βορρά, ποσότητες για τις οποίες υπάρχουν ακόμη ορισμένες
δυνατότητες διαθέσεως στην αγορά μετά την ημερομηνία
αυτή· ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί
εφόσον υπάρξει δυνατότητα αγοράς στην παρέμβαση των
σιτηρών αυτών του Μαΐου και του Ιουνίου 1993 * -

ότι οι όροι αγοράς στην παρέμβαση των σιτηρών καθορί
ζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 689/92 της Επιτρο
πής της 19ης Μαρτίου 1992 για τον καθορισμό των διαδικα
σιών και των όρων αναλήψεως των σιτηρών από τους οργα
νισμούς παρεμβάσεως (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2486/92 (3) ·

ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
εντός της προθεσμίας που καθορίστηκε από τον πρόεδρό
της,

2. H τιμή που πρέπει να καταβληθεί είναι η τιμή στην
παρέμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου (4), όπως
έχει καθοριστεί για την περίοδο 1992/93, αυξημένη με επτά
μηνιαίες προσαυξήσεις και εκφρασμένη σε εθνικό νόμισμα
με την αντιπροσωπευτική ισοτιμία που εφαρμόζεται στις 31
Μαΐου 1993.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αναφέρονται
στην παράγραφο 2 η αγορά πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις διατάξεις που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 689/92. Εντούτοις, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3
παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
689/92, η τελευταία παράδοση των ποσοτήτων αραβοσίτου
ή σόργου που προσφέρονται στην παρέμβαση στα πλαίσια
του παρόντος κανονισμού πρέπει να γίνει το αργότερο στις
31 Αυγούστου 1993.

ΑρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
(2) ΕΕ αριθ. L 74 της 20. 3. 1992, σ. 18.
(3) ΕΕ αριθ. L 248 της 28. 8. 1992, σ. 8.

(4) ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 674/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Μαρτίου 1993
για τον καθορισμό ορισμένων πρόσθετων λεπτομερειών για την εφαρμογή του συμπληρωμα
τικού μηχανισμού στις συναλλαγές στον τομέα των οπρωοκητπευτικών (ΣΜΣ) μεταξύ της
Ισπανίας και της Κοινότητας με τη σύνθεση της στις 31 Δεκεμβρίου 1985 όσον αφορά τις
τομάτες, τις αγκινάρες, τα πεπόνια και τις φράουλες
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3210/89 του Συμβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 1989 για τον καθορισμό των γενικών κανό
νων εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού κατά τις
συναλλαγές νωπών οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3818/92 (2), και ιδίως
το άρθρο 9,
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 816/89 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3831 /92 (4), καθόρισε τον κατάλογο των προϊόντων που
υπάγονται στο συμπληρωματικό μηχανισμό που εφαρμόζε
ται στις συναλλαγές στον τομέα των οπωροκηπευτικών από
την 1η Ιανουαρίου 1990· ότι μεταξύ των προϊόντων αυτών
συμπεριλαμβάνονται οι τομάτες, οι αγκινάρες τα πεπόνια
και οι φράουλες·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3944/89 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)

αριθ. 3308/91 (6), θέσπισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλλαγές νωπών
οπωροκηπευτικών, εφεξής ονομαζόμενου «ΣΜΣ» ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 197/93 της Επιτροπής (7)
καθόρισε για τα προαναφερθέντα προϊόντα τις περιόδους
που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3210/89 έως τις 28 Μαρτίου 1993 · ότι οι τελευταίες προο
πτικές αποστολών προς την υπόλοιπη κοινοτική αγορά, με
εξαίρεση την Πορτογαλία, καθώς και η κατάσταση της

κοινοτικής αγοράς, οδηγούν στον καθορισμό της περιόδου
I · ότι, όσον αφορά τις φράουλες, τις αγκινάρες και τις
τομάτες, με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια πρέπει να
καθοριστούν ως προς τα προϊόντα αυτά αντιστοίχως περίο
δοι I και III για τις τομάτες περίοδοι II και III για τις
φράουλες και περίοδος II για τις αγκινάρες έως τις 2 Μαΐου
συμπεριλαμβανομένης · ότι, δεδομένου του ιδιαίτερα ευαί
σθητου χαρακτήρα που παρουσιάζει η αγορά για τα προϊ
όντα αυτά, πρέπει να καθοριστούν ενδεικτικά ανώτατα όρια
σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3210/89, για μικρά χρονικά διαστήματα·

ότι πρέπει να υπενθυμιστεί ότι οι διατάξεις του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3944/89, οι σχετικές με τη στατιστική παρακο

λούθηση και τη χρησιμοποίηση των εγγράφων εξόδου για
τις ισπανικές αποστολές και τις διάφορες ανακοινώσεις των
κρατών μελών, εφαμρόζονται προκειμένου να διασφαλίζε
ται η λειτουργία του ΣΜΣ·

ότι η ανάγκη ακριβούς ενημέρωσης διακιολογεί τη συχνή
περιοδικότητα των ανακοινώσεων στην Επιτροπή όσον
αφορά τη στατιστική παρακολούθηση των συναλλαγών ·
ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1911 /91 του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για την
εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις
Καναρίους Νήσους (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 284/92 (9), η ισχύουσα νομοθε

σία για την ηπειρωτική Ισπανία εφαρμόζεται για την
αποστολή των προϊόντων που κατάγονται από τις Καναρί
ους Νήσους προς τα άλλα μέρη της Κοινότητας από την 1η
Ιουλίου 1991 · ότι, συνεπώς, τα στοιχεία τα σχετικά με τα
προϊόντα των Καναρίων Νήσων πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη στην περίπτωση που εφαρμόζεται το καθεστώς
συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλλαγές·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Οπωροκηπευτικών,

ΕΕΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Για τα πεπόνια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ που
αναφέρονται στον πίνακα, οι περίοδοι που αναφέρονται
στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3210/89 καθορί
ζονται στο ίδιο παράρτημα.
2. Για τις φράουλες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
0810 10 90, τις τομάτες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
0702 00 10 και τις αγκινάρες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
0709 10 00 :

— τα ενδεικτικά ανώτατα όρια που προβλέπονται στο
άρθρο 83 παράγραφος 1 της πράξης προσχώρησης και
— οι περίοδοι που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3210/89

καθορίζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2
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312 της 27. 10. 1989, σ. 6.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 15.
86 της 31 . 3. 1989, σ. 35.
387 της 31 . 12. 1992, α 47.
379 της 28. 12. 1989, α 20.
313 της 14. 11 . 1991 , σ. 13.
22 της 30. 1 . 1993, σ. 105.

1 . Για τις αποστολές της Ισπανίας προς την υπόλοιπη
αγορά της Κοινότητας με εξαίρεση την Πορτογαλία, των
(8) ΕΕ αριθ. L 171 της 29. 6. 1991 , σ. 1 .
(°) ΕΕ αριθ. L 31 της 7. 2. 1992, σ. 6.
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προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 , εφαρμόζονται οι
διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3944/89, με εξαίρεση
τα άρθρα 5 και 7,

στην Επιτροπή κάθε εβδομάδα, το αργότερο την Τρίτη για

Εντούτοις, η ανακοίνωση που προβλέπεται στο άρθρο 2
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού πραγματοποιείται
το αργότερο κάθε Τρίτη για τις ποσότητες που αποστέλλον
ται κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

σεις αυτές πραγματοποιούνται μηνιαίως, το αργότερο την
πέμπτη ημέρα κάθε μήνα, για τα στοιχεία του προηγούμε
νου μήνα · κατά περίπτωση, η ανακοίνωση αυτή περιλαμβά

2. Οι ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 πρώτο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3944/89 για τα προϊ
όντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, που
υπάγονται σε περίοδο II ή σε περίοδο III διαβιβάζονται

Άρθρο 3

την προηγούμενη εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της περιόδου I, οι ανακοινώ

νει την ένδειξη «καμία».

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 29 Μαρτίου
1993 .

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

Βρυξέλλες 24 Μαρτίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Καθορισμός των περιόδων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3210/89 και ενδει
κτικά ανώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 83 της πράξης προσχώρησης
Περίοδος από 29 Μαρτίου έως 2 Μαΐου 1993
Περιγραφή του προϊόντος
Πεπόνια

Περιγραφή
του προϊόντος

Φράουλες

Τομάτες

Κωδικός ΣΟ

Περίοδος

0807 10 90

I

Κωδικός ΣΟ

Ενδεικτικό ανώτατο όριο
(σε τόνους)

Περίοδος

08101090

29.3.- 4.4.1993 : 14 000

II

5.4.- 11.4.1993 :
12.4.- 18.4.1993 :
19.4.- 25.4.1993 :

16400
17 900
17 900

II
III
III

26. 4. - 2. 5 . 1993 :

18 400

III

0702 0010

29.3.- 31.3.1993 :

—

I

4. 4. 1993 :
11.4.1993 :
18 . 4. 1993 :
25.4.1993 :
2. 5 . 1993 :

10400
15 500
8 100
6900
5 800

III
III
III
III
III

29.3.- 4.4.1993 :

1 300

II

5.4.- 11.4.1993 :
12. 4. - 18. 4. 1993 :

1600
1 200

II
II

19.4.- 25.4.1993 :
26. 4. - 2. 5 . 1993 :

4600
4 600

II
H

1 . 4. 5.4.12. 4. 19.4.26. 4. -

Αγκινάρες

0709 1000

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

25. 3 . 93

Αριθ. L 72/ 17

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 675/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαρτίου 1993

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

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

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

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

Εκτιμώντας:
ότι, κατά το άρθρο 20 του κανονισμού αριθ. 136/66/EOK,
όταν η τιμή εντός της Κοινότητας είναι υψηλότερη των
διεθνών τιμών, η διαφορά μεταξύ των τιμών αυτών δύναται
να καλύπτεται με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ελαιό
λαδου προς τις τρίτες χώρες·
ότι οι τρόποι σχετικά με τον καθορισμό και τη χορήγηση
της επιστροφής κατά την εξαγωγή του ελαιόλαδου θεσπί
σθηκαν από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1650/86 και
(ΕΟΚ) αριθ. 616/72 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2962/77 (5) ·
ότι, κατά το άρθρο 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1650/86, η επιστροφή πρέπει να είναι η ίδια για όλη
την Κοινότητα·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1650/86, η επιστροφή για το ελαιόλαδο πρέπει να καθορι
στεί λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές
εξελίξεως στην αγορά της Κοινότητας τις τιμές του ελαιό
λαδου και τις διαθεσιμότητες, καθώς και τις τιμές του ελαι
όλαδου στη διεθνή αγορά - ότι, ωστόσο, στην περίπτωση
κατά την οποία η κατάσταση στη διεθνή αγορά δεν επιτρέ
πει να καθοριστούν οι ευνοϊκότερες τιμές του ελαιόλαδου,
μπορεί να ληφθεί υπόψη η τιμή των κυριότερων ανταγωνι
στικών φυτικών ελαίων στην αγορά αυτή, και η διαφορά
που διαπιστώνεται στις τιμές κατά τη διάρκεια μιας αντι
προσωπευτικής περιόδου μεταξύ της τιμής αυτής και εκείνης
του ελαιόλαδου · ότι το ποσό της επιστροφής δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερο από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της
τιμής του ελαιόλαδου στην Κοινότητα και εκείνης στη
(')
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριά.

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

διεθνή αγορά, προσαρμοσμένης κατά περίπτωση, για να
ληφθούν υπόψη οι δαπάνες εξαγωγής των προϊόντων στην
τελευταία αγορά ·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1650/86, μπορεί να αποφασισθεί να καθορισθεί η
επιστροφή με διαγωνισμό· ότι o διαγωνισμός αφορά το
ποσό της επιστροφής και μπορεί να περιοριστεί σε
ορισμένες χώρες προορισμού, ορισμένες ποσότητες, ποιότη
τες και παρουσιάσεις·

ότι, κατά το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1650/86, όταν η κατάσταση της διεθνούς
αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών το καθι
στούν απαραίτητο, οι επιστροφές για το ελαιόλαδο καθορί
ζονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τον προορισμό ·
ότι οι επιστροφές καθορίζονται, κατά το άρθρο 3 παράγρα
φος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1650/86, τουλάχιστον
μία φορά το μήνα · ότι, σε περίπτωση ανάγκης, τροποποι
ούνται ενδιαμέσως·

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

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (6) χρησιμοποιούνται για να μετατραπεί το
νόμισμα που εκφράζεται σε νόμισμα των τρίτων χωρών και
αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των γεωργικών
ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών ότι οι
λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετατροπών
αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3819/92 της Επιτροπής (7) ·
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβου
λίου (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3534/92 0, απαγορεύθηκαν οι συναλλαγές
μεταξύ της Κοινότητας και των Δημοκρατιών της Σερβίας
και του Μαυροβουνίου · ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρ
μόζεται σε ορισμένες καταστάσεις όπως εκείνες που απαριθ
μούνται 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
Λιπαρών Ουσιών,
(6)
O
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

387
387
151
358

της
της
της
της

31 . 12. 1992, σ. 1 .
31 . 12. 1992, σ. 17.
3. 6. 1992, σ. 4.
8. 12. 1992, α 16.
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Αριθ. L 72/18

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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

ΆρSρο 1

ΆρSρο 2

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου
1993 .

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

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 1993 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την
εξαγωγή ελαιόλαδου
(Ecu/100 kg)
ι

Κωδικός προϊόντος

Ποσό επιστροφής (Ή2)

1509 1090100

35,00

1509 1090900

60,00

1509 9000100

45,00

15099000900

72,00

1510 00 90100

5,00

1510 0090900

32,00

(') Για τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 34 του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της
Επιτροπής καθώς και για τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.
(2) Ot 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.

25. 3 . 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 72/19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 676/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαρτίου 1993

σχετικά με τον καθορισμό των μέγιστων επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου για τον
ένατο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια του διαρκούς διαγωνισμού που
προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3143/92
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

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

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

ότι η εφαρμογή των διατάξεων που προαναφέρθηκαν οδηγεί
στον καθορισμό των μεγίστων ορίων των επιστροφών κατά
την εξαγωγή στα ποσά που αναφέρονται στο παράρτημα ·

Έχοντας υπόψη :

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1650/86 του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1986 σχετικά με τις επιστροφές και τις εισφορές
που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου (3), και
ιδίως το άρθρο 7,

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

Εκτιμώντας :

ότι, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3143/92 της
Επιτροπής (4) προκηρύχθηκε διαρκής διαγωνισμός για τον
καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρΘρο 1

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβου

λίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3534/92 (6), απαγορεύθηκαν οι συναλλαγές
μεταξύ της Κοινότητας και των Δημοκρατιών της Σερβίας
και του Μαυροβουνίου · ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρ
μόζεται σε ορισμένες καταστάσεις όπως εκείνες που απαριθ
μούνται κατά τρόπο περιοριστικό στα άρθρα 2 και 3 και
συνεπώς πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό
των επιστροφών·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3143/92 και λαμβανομένης ιδίως υπόψη της κατάστασης
καθώς και της προβλεπόμενης εξέλιξης της αγοράς ελαιόλα

Τα μέγιστα όρια των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιό
λαδου για τον ένατο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαί
σια του διαρκούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3143/92 καθορίζονται στο παράρ
τημα με βάση τις υποβληθείσες προσφορές για τις 23
Μαρτίου 1993.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαρτίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

0)
0
(J)
(4)
(5)
(·)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
L 215 της 30. 7. 1992, σ. 1 .
L 145 της 30. 5. 1986, σ. 8.
L 313 της 30. 10. 1992, α 39.
L 151 της 3. 6. 1992, σ. 4.
L 358 της 8. 12. 1992, σ. 16.

Αριθ. L 72/20

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 1993 σχετικά με τον καθορισμό των μέγιστων επιστρο
φών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου για τον ένατο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια του διαρκούς
διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3143/92
(σε Ecu/100 kg)
Κωδικός προϊόντων

Ποσό επιστροφών (')

1509 1090 100

38,85

1509 10 90900

—

1509 9000 100

48,90

1509 90 00900

76,00

151000 90 100

8,45

1510 0090 900

—

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

ΝΒ : Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώ
σεων, καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτρο
πής (ΕΕ αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1 ), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 252/93 (ΕΕ αριθ. L 28 της 5. 2.
1993 , σ. 48).
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Αριθ. L 72/21

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 677/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαρτίου 1993

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την
ακατέργαστη ζάχαρη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3814/92 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής, που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας:

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 29/93 της
Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 666/93 (5) ·
ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 29/93 της

Επιτροπής στα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί
στην τροποποίηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού·
ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι
σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 23ης Μαρτίου
1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή, που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 , για την ακατέργαστη ζάχαρη αντιπροσωπευτικού
ποιοτικού τύπου και για τη λευκή ζάχαρη, καθορίζονται
στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαρτίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 24 Μαρτίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981, α 4.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 7.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
5 της 9. 1 . 1993, σ. 14.
71 της 24. 3. 1993, σ. 11 .
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Αριθ. L 72/22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Μαρτίου 1993 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή
για τη λενκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Εισφορά (3)

1701 11 10

34,51 (0

1701 11 90

34,51 (0

1701 12 10

34,51 (0

1701 12 90

34,51 (0

1701 91 00

43,21

1701 99 10

43,21

1701 9990

43,21 (2)

(') Το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 837/68 της Επιτροπής.
(2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 , το ποσό αυτό εφαρμόζεται
επίσης στη ζάχαρη που έχει ληφθεί από λευκή ζάχαρη και ακατέργαστη ζάχαρη και στην οποία έχουν προστεθεί ουσίες
εκτός των αρωματικών ή των χρωστικών.
(3) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των ΥΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1
της απόφασης 91 /482/EOK. Εντούτοις ποσό ίσο με το ποσό που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1870/91
εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 4 της εν λόγω απόφασης.

\
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Αριθ. L 72/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 678/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 24ης Μαρτίου 1993

περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για την 46η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 920/92
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

μεταξύ της Κοινοτητας και των Δημοκρατιών της Σερβίας
και του Μαυροβουνίου · ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρ
μόζεται σε ορισμένες καταστάσεις όπως εκείνες που απαριθ
μούνται κατά τρόπο περιοριστικό στα άρθρα 2 και 3 και
συνεπώς πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό
των επιστροφών ·

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3814/92 (2), και ιδίως το άρ
θρο 19 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β),

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 920/92 της
Επιτροπής της 10ης Απριλίου 1992 περί διαρκούς δημοπρα
σίας για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστρο
φών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 634/93 (4)
διοργανώνονται τμηματικές δημοπρασίες για την εξαγωγή
της ζάχαρης αυτής ·

ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 920/92, καθορίζεται ένα μέγιστο
ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για
την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη,
ιδίως, η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς
της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά ·
ότι, μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπι
σθούν για την 46η τμηματική δημοπρασία οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1 ·
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβου
λίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3534/92 (6), απαγορεύθηκαν οι συναλλαγές

Αρθρο 1

1 . Για την 46η τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης,
που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τροποποιημένο
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 920/92, το ανώτατο ποσό της
επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε 38,686 Ecu
ανά 100 χιλιόγραμμα.

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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαρτίου
1993 .

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

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 7.
98 της 11 . 4. 1992, σ. 11 .
67 της 19. 3. 1993, σ. 28.
151 της 3. 6. 1992, σ. 4.
358 της 8. 12. 1992, σ. 16.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 679/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαρτίου 1993

περί καθορισμού της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τη μελάσα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3814/92 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), και ιδίως το άρθρο 5,

ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι
σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς στις 23 Μαρτίου
1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Εκτιμώντας :

1 . H εισφορά κατά την εισαγωγή που αναφέρεται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 καθορίζεται, για τις μελάσες έστω και αποχρωματι
σμένες (κωδικοί ΣΟ 1703 1000 και 1703 9000) σε 0,36 Ecu
ανά 100 χιλιόγραμμα.

ότι η εισφορά που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή της
μελάσας έχει καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 93/93 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευ

2. Δεν εφαρμόζονται δασμοί κατά την εισαγωγή προϊό
ντων καταγωγής των υπερποντίων χωρών και εδαφών
σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης

ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 622/93 (5) ·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 93/93 στα στοι
χεία που διαθέτει η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση της
εισφοράς που ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του
παρόντος κανονισμού ·

91 /482/EOK.

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαρτίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 1993.
Γ\α την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριS.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981, σ. 4.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 7.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
13 της 21 . 1. 1993, σ. 8.
66 της 18. 3. 1993, σ. 32.
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Αριθ. L 72/25

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 680/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Μαρτίου 1993

περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως για τον βάμβακα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, και ιδίως τις παρα
γράφους 3 και 10 του πρωτοκόλλου 4 περί του βάμβακος,
όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ισπα
νίας και της Πορτογαλίας, και ιδίως το πρωτόκολλο 14 που
επισυνάπτεται σ' αυτή, και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
4006/87 της Επιτροπής ('),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 του Συμβουλίου της
27ης Ιουλίου 1981 περί καθορισμού των γενικών κανόνων
του καθεστώτος ενισχύσεως του βάμβακος (2), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2053/92 (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 573/93 (5) ·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων που αναφέρο
νται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3868/92 στα στοιχεία που
διαθέτει προς το παρόν η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποί

ηση του ποσού της ενισχύσεως που ισχύει σήμερα όπως
αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Το ποσό της ενισχύσεως για τον μη εκκοκκισμένο βάμβακα,
που αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2169/81 , καθορίζεται σε 68,667 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα.

Εκτιμώντας :
ότι το ποσό της ενισχύσεως που αναφέρεται στο άρθρο 5
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 , έχει
καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3868/92 της

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Μαρτίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 377 της 31 . 12. 1987, α 49.
0 ΕΕ αριθ. L 211 της 31 . 7. 1981 , σ. 2.
Q) ΕΕ αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 12.

(4) ΕΕ αριθ. L 390 της 31 . 12. 1992, σ. 106.
(5) ΕΕ αριθ. L 59 της 12. 3. 1993, σ. 24.
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Αριθ. L 72/26
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Φεβρουαρίου 1993

για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τις αμοιβαίες συναλλαγές τυριών
(93/ 171/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Έχοντας υπόψη :

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

ότι η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασι
λείου της Νορβηγίας για τις αμοιβαίες συναλλαγές
τυριών ('), που υπεγράφη στις 22 Μαρτίου 1989, καθόρισε
τις δασμολογικές ποσοστώσεις που πρέπει να ανοίξουν αντί
στοιχα η Κοινότητα και η Νορβηγία για τα έτη 1989 έως
1991 · ότι, μετά από συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής
επιστολών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (2), οι ποσο
στώσεις αυτές παρατάθηκαν δίχως να μεταβληθούν για το
1992 · ότι θα πρέπει επομένως να καθορισθούν οι ποσοστώ
σεις που θα εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 1993 με
την επιφύλαξη των διατάξεων της συμφωνίας υπό μορφή
ανταλλαγής επιστολών αριθ. 2 μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας
όσον αφορά το γεωργικό τομέα και τον τομέα της αλιείας,
που υπεγράφη στις 14 Ιουλίου 1986, συνεπεία της προσχώ
ρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (3) ■

ΆρSρο 1

H συμφωνία με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου
της Νορβηγίας για την προσαρμογή της συμφωνίας για τις
αμοιβαίες συναλλαγές τυριών, εγκρίνεται εξ ονόματος της
Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση.

ΑρSρο 2

O Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το
πρόσωπο που είναι αρμόδιο να υπογράψει τη συμφωνία
δεσμεύοντας την Κοινότητα.

Βρυξέλλες 25 Φεβρουαρίου 1993.

Για το Συμβούλιο

ότι η Επιτροπή διεξήγαγε διαβουλεύσεις για το θέμα αυτό
με τη Νορβηγία και ότι οι διαβουλεύσεις αυτές κατέληξαν
σε συμφωνία,

(') ΕΕ αριθ. L 362 της 30. 12. 1988, σ. 53.
(2) ΕΕ αριθ. L 44 της 20. 2. 1992, σ. 38.
(3) ΕΕ αριθ. L 328 της 22. 11 . 1986, σ. 80.

O Πρόεδρος
J. TR0JBORG
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Αριθ. L 72/27

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασι
λείου της Νορβηγίας για την προσαρμογή της συμφωνίας για τις αμοιβαίες συναλλαγές τυριών
A. Επιστολή Κοινότητας
Κύριε,

Έχω την τιμή να αναφερθώ στις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 της συμφωνίας για
τις αμοιβαίες συναλλαγές τυριών, που υπεγράφη στις 22 Μαρτίου 1989.
Σας επιβεβαιώνω ότι οι διαβουλεύσεις αυτές κατέληξαν στα ακόλουθα αποτελέσματα :
1 . Για το έτος 1993, οι ποσότητες τυριών και οι δασμοί κατά την εξαγωγή που καθορίστηκαν στην
εν λόγω συμφωνία διατηρούνται χωρίς τροποποίηση, με την επιφύλαξη των διατάξεως της
συμφωνίας που υπεγράφη στις 14 Ιουλίου 1986 ανάμεσα στην Κοινότητα και τη Νορβηγία συνε
πεία της προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
2. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1993, θα διεξαχθούν ενδεχομένως διαβουλεύσεις για να καθορι
σθούν οι ποσότητες και οι δασμοί κατά την εισαγωγή που θα εφαρμοσθούν για τα επόμενα έτη.

Θα σας παρακαλούσα να μου επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνησή σας συμφωνεί με το περιεχόμενο της
ανωτέρω επιστολής.
Με εξαιρετική εκτίμηση,

Εξ ονόματος του Συμβουλίου
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 72/28

B. Επιστολή της Νορβηγίας
Κύριε,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω τη λήψη σημερινής επιστολής σας η οποία έχει ως εξής:
«Έχω την τιμή να αναφερθώ στις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 της συμφω
νίας για τις αμοιβαίες συναλλαγές τυριών, που υπεγράφη στις 22 Μαρτίου 1989.
Σας επιβεβαιώνω ότι οι διαβουλεύσεις αυτές κατέληξαν στα ακόλουθα αποτελέσματα :
1 . Για το έτος 1993, οι ποσότητες τυριών και οι δασμοί κατά την εξαγωγή που καθορίστηκαν
στην εν λόγω συμφωνία χωρίς τροποποίηση, με την επιφύλαξη των διατάξεως της συμφωνίας
που υπεγράφη στις 14 Ιουλίου 1986 ανάμεσα στην Κοινότητα και τη Νορβηγία συνεπεία της
προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
2. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1993, θα διεξαχθούν ενδεχομένως διαβουλεύσεις για να καθορι
σθούν οι ποσότητες και οι δασμοί κατά την εισαγωγή που θα εφαρμοσθούν για τα επόμενα
έτη.
Θα σας παρακαλούσα να μου επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνησή σας συμφωνεί με το περιεχόμενο
της ανωτέρω επιστολής.»

Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνησή μου συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής
αυτής.

!

Με εξαιρετική εκτίμηση,
Για την κυβέρνηση
του Βασιλείου της Νορβηγίας

25 . 3. 93
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Αριθ. L 72/29

Πληροφόρηση σχετική με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την
αναπροσαρμογή της συμφωνίας για το μεταξύ τους εμπόριο τυριών

H υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών συμφωνία (') μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας
και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αναπροσαρμογή της συμφωνίας (2) για το μεταξύ τους
εμπόριο τυριών, υπεγράφή στις 16 Μαρτίου 1993 και επομένως η ισχύς της συμφωνίας άρχεται από
την ίδια ημέρα.

(') Βλέπε σελίδα 26 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(2) ΕΕ αριθ. L 362 της 30. 12. 1988, σ. 53.
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Αριθ. L 72/30

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Φεβρουαρίου 1993
περί καταρτίσεως του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο όρθρο 6 της οδηγίας
88/599/EOK του Συμβουλίου στον τομέα των οδικών μεταφορών
(93/ 172/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την οδηγία 88/599/EOK του Συμβουλίου της 23ης Νοεμ
βρίου 1988 σχετικά με τυποποιημένες διαδικασίες ελέγχου
για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 για
την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον
τομέα των οδικών μεταφορών και του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3821 /85 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα
των οδικών μεταφορών ('), και ιδίως το άρθρο 6,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1
1 . Το τυποποιημένο έντυπο που αναφέρεται στο άρθρο 6
παράγραφος 2 της οδηγίας 88/599/EOK καταρτίζεται βάσει
του υποδείγματος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα της
παρούσας απόφασης.

2. Οι αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους χρησιμοποι
ούν το τυποποιημένο έντυπο από την 1η Απριλίου 1993.
ΆρSρο 2

Κατόπιν συμφωνίας με τα κράτη μέλη σύμφωνα με το
άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 88/599/EOK,

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Εκτιμώντας ότι είναι σκόπιμο να καταρτιστεί το τυποποιη
μένο έντυπο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2
της οδηγίας 88/599/EOK και να χρησιμοποιείται από τις
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αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την τακτική κοινο
ποίηση ορισμένων πληροφοριών στο πλαίσιο της αμοιβαίας
βοήθειας

(') ΕΕ αριS. L 325 της 29. 11 . 1988, σ. 55.

Για την Επιτροπή
Abel ΜΑΤUΤΕS

Μέλος της Επιτροπής

'Ονομα του
οδηγού

Εγγραφή του
οχήματος
Ημερομηνία
των πρακτικών

Τόπος της
παράβασης

Συντάκτης
των πρακτικών
3820/85
3821 /85

Παραβάσεις των κανονισμών ΕΟΚ

Κύρωση
εφαρμοσθείσα
[ή εφαρμοστέα (')]

Παρατηρήσεις

ΕΤΟΣ :

Επίσημη Εφημερίδα
των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αριθ.

(') Για τις περιπτώσεις που δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση κατά την ημερομηνία αποστολής αυτού του καταλόγου.

Επωνυμία και διεύθυνση
της επιχείρησης

ΚΡΑΤΟΣ :

1 . ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΞΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΜΗ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

(άρθρο 6 της οδηγίας 88/599/EOK του Συμβουλίου)

Υπόδειγμα τυποποιημένο» εντύπου για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις παραβάσεις και τις κυρώσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Όνομα του
οδηγού

Ημερομηνία:

Τηλέφωνο :

Διοικητική διεύθυνση :

3820/85

Υπογραφή :

Όνομα:

3821/85

Παραβάσεις των κανονισμών (ΕΟΚ)

η παράβαση

B

στη χώρα
καταγωγής
του παραβάτη

A

στη χώρα
που διεπράχθη

Κύρωση
Παρατηρήσεις

των

Αρμοδιότητα :

Ημερομηνία και
τόπος της
παράβασης

Επίσημη Εφημερίδα

Επώνυμο:

Εγγραφή του
οχήματος

Ημερομηνία
παραλαβής
του φακέλου

ΕΤΟΣ :

L 72/32

Υπεύθυνος για την κοινοποίηση

Επωνυμία και
διεύθυνση
της επιχείρησης

ΚΡΑΤΟΣ :

2. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΞΑΝ ΥΠΗΚΟΟΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Αριθ.

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
25 . 3 . 93

25. 3. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 72/33

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Φεβρουαρίου 1993
περί καταρτίσεως τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων
στον τομέα των οδικών μεταφορών
(93/173/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1985 για την εναρμόνιση ορισμένων
κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μετα
φορών ('), και ιδίως το άρθρο 16,
Κατόπιν διαβουλεύσεως με τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το
άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3820/85,

Εκτιμώντας ότι είναι σκόπιμη η κατάρτιση του τυποποιη
μένου εντύπου που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφοι
2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85, το οποίο τα
κράτη μέλη πρόκειται να χρησιμοποιούν για να υποβάλ
λουν, ανά διετία, στην Επιτροπή τα στοιχεία που είναι
απαραίτητα για τη σύνταξη έκδοσης σχετικά με την εφαρ
μογή των κοινών κανόνων και την εξέλιξη που έχει επέλθει
στους συγκεκριμένους τομείς,

C) ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1985, σ. 1 .

Άρθρο 1

Το τυποποιημένο έντυπο που αναφέρεται στο άρθρο 16
παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85
καταρτίζεται βάσει του υποδείγματος που περιλαμβάνεται
στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες 22 Φεβρουαρίου 1993.
Για την Επιτροπή
Abel ΜΑΤUΤΕS

Μέλος της Επιτροπής
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 72/34

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπόδειγμα του τυποποιημένου εντύπου, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που
είναι απαραίτητα για τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή από τα κράτη μέλη του κανονισμού του Συμβουλίου
για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών [άρθρο 16 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3820/85] και με την εξέλιξη που έχει επέλθει στους συγκεκριμένους τομείς
1.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

fΑρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85]

Περίοδος:

από
έως

2.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ

(Αρθρο 2 της οδηγίας 88/599/EOK)
α) Αριθμός ημερών εργασίας που πραγματοποίησε o οδηγός κατά τη χρονική
περίοδο αναφοράς
6) Συνολικός αριθμός οχημάτων που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3820/85

γ) Συνολικός αριθμός των εργάσιμων ημερών [α) x 6)]

,

δ) Ελάχιστος έλεγχος [1 % του γ)]
3.

ΕΛΕΓΧΟΙ

3.1 . ΑριSμός οδηγών που ελέγχονται καθ' οδόν
ΕΟΚ

Άλλων κρατών
μελών

Υπήκοοι

Τρίτες χώρες

α) Μεταφορά προσώπων
6) Μεταφορά εμπορευμάτων

γ) Συνολική αξία (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η
διάκριση μεταξύ μεταφοράς προσώπων και μετα
φοράς εμπορευμάτων)
3.2. Αριθμός των οδηγών που ελέγχSησαν στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων
α) Μεταφορά προσώπων
6) Μεταφορά εμπορευμάτων
γ) Μεταφορά για ίδιο λογαριασμό
δ) Μεταφορά για λογαριασμό άλλου

3.3. ΑριSμός των ημερών εργασίας που ελέγχSησαν καθ' οδόν
ΕΟΚ

Υπήκοοι

Άλλων κρατών

μελών

α) Μεταφορά προσώπων

6) Μεταφορά εμπορευμάτων

γ) Συνολική αξία (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η
διάκριση μεταξύ μεταφοράς προσώπων και μετα
φοράς εμπορευμάτων)

.

3.4. ΑριSμός των ημερών εργασίας που ελέγχSησαν στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων
α) Μεταφορά προσώπων
6) Μεταφορά εμπορευμάτων
γ) Μεταφορά για ίδιο λογαριασμό
δ) Μεταφορά για λογαριασμό άλλου

Τρίτες χώρες
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4.

Αριθ. L 72/35

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

[κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85]
Πρόσωπα
Άρθρο

Είδος παράβασης
Υπήκοοι

6

7

8

14

Χρόνος οδήγησης
— ημερήσια περίοδος οδήγησης
— το πολύ 6 ημέρες
— 2 συνεχείς εβδομάδες
Διαλείμματα
— οδήγηση πέραν των 4,5 ωρών, χωρίς
διάλειμμα
— πολύ σύντομα διαλείμματα
Περίοδοι αναπαύσεως
— ημερίσια
— εβδομαδιαία
Πίνακας δρομολογίων και πρόγραμμα
υπηρεσίας
— απούσα
— εσφαλμένη χρησιμοποίηση

ΕΟΚ

Εμπορεύματα
Τρίτες
χώρες

Υπήκοοι

ΕΟΚ

Τρίτες
χώρες

(*)

(*)

(*)

Σύνολο

(*) Δεν εφαρμόζεται.
5.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

— Κανονιστικές
— Διοικητικές
— Άλλες
6.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

6.1 . Τιμολόγια
6.2. Τροποποιήσεις
— Ημερομηνία τελευταίων τροποποιήσεων
— Διοικητικές ή νομοθετικές αναφορές.
7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Υπεύθυνος για την κοινοποίηση
Επώνυμο :
Αρμοδιότητα :
Διοικητική διεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ημερομηνία :

Όνομα : ....

Υπογραφή :

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 72/36

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2849/92 το» Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 1992 περί τροπο
ποιήσεως του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ κατά τις εισαγωγές ενσφαίρων τριβέων (ρουλεμάν με σφαι
ρίδια), με μέγιστη εξωτερική διάμετρο υπερβαίνουσα τα 30 χιλιοστά, καταγωγής Ιαπωνίας, που έχει
επιβληθεί με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1739/85
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρι$. L 286 της 1ης Οκτωβρίου 1992)
Σελίδα 7 αιτιολογική σκέψη 52 :

αντί:
διάβαζε:

«... εντός 90 ημερών από την αποστολή»,
«. . . εντός 180 ημερών από την αποστολή».

Σελίδα 7 άρθρο 1 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο :
αντί:
«... εντός 90 ημερών από την αποστολή»,
διάβαζε: «. . . εντός 180 ημερών από την αποστολή».
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