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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2104/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Ιουλίου 1993

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1382/91 για την υποβολή στοιχείων για τις
εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στα κράτη μέλη
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ενός εναρμονισμένου μορφότυπου για την υποβολή στοι
χείων σε μαγνητικά μέσα,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

την πρόταση της Επιτροπής ('),
ΑρSρο 1

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
Εκτιμώντας :

ότι με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ), η διαχείριση της αγοράς στον τομέα των αλιευτικών
προϊόντων σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ ·
ότι, στο παράρτημα XXI σημείο 25 της συμφωνίας για τον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, οι χώρες μέλη της Ευρω
παϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), έχουν
αναλάβει την υποχρέωση να υποβάλλουν, το αργότερο από
τον Ιανουάριο 1995, στην Επιτροπή στοιχεία σε μηνιαία
βάση για τις εκφορτώσεις αλιευτικών προϊόντων στις εν
λόγω χώρες από σκάφη της Κοινότητας και της ΕΖΕΣ και,
προαιρετικά, από σκάφη τρίτων χωρών·
ότι, λόγω της ανάγκης ύπαρξης εφαρμοσμένων στατιστικών,
τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη της
Κοινότητας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1382/91 (3), θα πρέπει να συμπληρώνονται με τα στοιχεία
για τις εκφορτώσεις που πραγματοποιούνται από σκάφη της
ΕΖΕΣ και, προαιρετικά, από σκάφη τρίτων χωρών
ότι τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία αποτελούν,
γενικά, αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας από τις
αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη της Κοινότητας·

ότι στην πορεία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1382/91 διαπιστώθηκε η ύπαρξη ορισμένων μικροδιαφορών
όσον αφορά την αναγνώριση των προϊόντων για τα οποία
απαιτούνται στοιχεία και ότι είναι επιθυμητή η θέσπιση
(') ΕΕ αριθ. C 84 της 25. 3 . 1993, σ. 6.
O ΕΕ αριθ. C 150 της 31 . 5 . 1993 .
(3) ΕΕ αρι9. L 133 της 28. 5 . 1991 , σ. 1 .

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1382/91 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :
« Άρθρο 1

Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή στοιχεία
για την ποσότητα και τη μέση τιμή των αλιευτικών
προϊόντων που εκφορτώνονται στο έδαφος του από τα
κοινοτικά αλιευτικά σκάφη και από τα σκάφη της
ΕΖΕΣ, κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού μήνα,
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον κανονισμό ( Ευρατόμ,
ΕΟΚ) αριθ. 1588/90 του Συμβουλίου της 11ης Ιουνίου
1990 σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύ
πτονται από το στατιστικό απόρρητο (*).
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως "εκφορ
τώσεις αλιευτικών προϊόντων" νοούνται :
—τα προϊόντα που εκφορτώνονται από αλιευτικά ή
άλλα σκάφη του αλιευτικού στόλου,
— τα προϊόντα τα οποία εκφορτώνονται σε μη κοινο
τικά λιμάνια από σκάφη των κρατών μελών και τα
οποία καλύπτονται από το έγγραφο T2M που περι
λαμβάνεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 137/79 της Επιτροπής (**) και
— τα προϊόντα που μεταφορτώνονται σε σκάφη τρίτων
χωρών από κοινοτικά αλιευτικά και άλλα σκάφη του
κοινοτικού αλιευτικού στόλου στην επικράτεια του
εν λόγω κράτους μέλους.
Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπονται
παρεκκλίσεις με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5
παράγραφος 4, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα
υποβαλλόμενα στοιχεία καλύπτουν όλες τις εκφορτώσεις
των αλιευτικών προϊόντων που απαριθμούνται στο
παράρτημα I, κατά το συγκεκριμένο ημερολογιακό
μήνα. Ωστόσο, για την εκτίμηση μέχρι του 10% του
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βάρους των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώνονται
στο συγκεκριμένο μήνα μπορούν να χρησιμοποιούνται
δειγματοληπτικές μέθοδοι. Για τις δειγματοληπτικές
αυτές μεθόδους καταρτίζονται εκθέσεις σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2.

(*) ΕΕ αριθ. L 151 της 15. 6. 1990, σ. 1 .
(**) ΕΕ αριθ. L 20 της 27. 1 . 1979, σ. 1 . Κανονισμός όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3399/91 (ΕΕ αριθ. L 320 της 22. 11 .
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στοχεία υποβάλλονται στην Επιτροπή με τη μορφή που
υποδεικνύεται στο παράρτημα III.»

Άρθρο 3

Τα παραρτήματα I, II και III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1382/9 αντικαθίστανται από τα παραρτήματα που περιλαμ
βάνονται στο παράρτημα A του παρόντος κανονισμού.

1991 , σ. 19).»

Αρθρο 2

Το άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1382/91 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :
«Άρθρο 4
1 . Τα κράτη μέλη εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους
απέναντι στην Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2,
υποβάλλοντας τα στοιχεία σε μαγνητικό μέσο, το
μορφότυπο του οποίου ορίζεται στο παράρτημα IV.

2. Στις περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη δυσκολεύο
νται να υποβάλλουν τα στοιχεία σε μαγνητικό μέσο, τα

Το παράρτημα IV που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B
του παρόντος κανονισμού προστίθεται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1382/91 .

Αρθρο 4

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1994.

O πάρων κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 1993.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
M. OFFECIERS-VAN DE WΙΕLΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κωδικός

CDΖ

Είδος

Γάδος (Gadus morhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)

Παρουσίαση

Νωπός ολόκληρος
Νωπός χωρίς εντόσθια
Κατεψυγμένος ολόκληρος
Κατεψυγμένα φιλέτα
Αλατισμένος

ΗΑD

Καλλαρίας (Melanogrammus aeglefinus)

Νωπός ολόκληρος
Νωπός χωρίς εντόσθια
Κατεψυγμένος ολόκληρος
Κατεψυγμένα φιλέτα

ΡΟΚ

Μαύρη πολλάκα (Pollachius virens)

Νωπή ολόκληρη
Νωπή χωρίς εντόσθια
Κατεψυγμένη ολόκληρη
Κατεψυγμένα φιλέτα

ΗΚΕ

Μερλούκιος (Merluccius spp.)

Νωπός ολόκληρος
Νωπός χωρίς εντόσθια
Κατεψυγμένος ολόκληρος
Κατεψυγμένος χωρίς κεφάλια και εντό
σθια

Κατεψυγμένα φιλέτα
Κατεψυγμένος, άλλος

WΗG

Τσούκι (Merlangius merlangus)

Νωπό ολόκληρο
Νωπό χωρίς εντόσθια
Κατεψυγμένο ολόκληρο
Κατεψυγμένα φιλέτα

LΝΖ

Πεντίκι (Molva spp.)

Νωπό ολόκληρο
Νωπό χωρίς εντόσθια
Κατεψυγμένο ολόκληρο
Κατεψυγμένα φιλέτα

ΡΟL

Κίτρινη πολλάκα (Pollachius pollachius)

Νωπή ολόκληρη
Νωπή χωρίς εντόσθια
Κατεψυγμένη ολόκληρη
Κατεψυγμένα φιλέτα

ΒΙΒ

Μπακαλιαράκι (Trisopterus luscus)

Νωπό

ΝΟΡ

Μπακαλιαράκι Νορβηγίας (Trisopterus esmarkii)

Νωπό

WΗΒ

Προσφυγάκι (Micromesistius poutassou)

Νωπό

ΡLΕ

Ζαγκέτα (Pleuronectes platessa)

Νωπή ολόκληρη
Νωπή χωρίς εντόσθια
Κατεψυγμένη ολόκληρη
Κατεψυγμένα φιλέτα

SΟL

Γλώσσα (Solea vulgaris)

Νωπή ολόκληρη
Νωπή χωρίς εντόσθια
Κατεψυγμένη ολόκληρη
Κατεψυγμένα φιλέτα

ΜΕG

Γλώσσα η λεπιδωτή (Lepidorhombus spp.)

Νωπή
Κατεψυγμένη ολόκληρη

DΑΒ

Χωματίδα (Limanda limanda)

Νωπή
Κατεψυγμένη

LΕΜ

Γλώσσα λιμάντα (Microstomus kitt)

Νωπή
Κατεψυγμένη
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Κωδικός

Είδος

RΕD

Σκορπιός του Βορρά (Sebastes spp.)

ΜΝΖ

Βατραχόψαρο (Lophius spp.)
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Παρουσίαση

Νωπός
Κατεψυγμένος ολόκληρος
Κατεψυγμένα φιλέτα

Νωπό ολόκληρο
Νωπό ουρές
Κατεψυγμένες ουρές

ΒΟΖ

Γόπα (Boops spp.)

Νωπή
Κατεψυγμένη

PIC

Μαρίδα [Spicara (= Maena) spp.]

Νωπή
Κατεψυγμένη

CGΖ

Μουγγρί (Conger spp.)

Νωπό
Κατεψυγμένο

GUΧ

Καπίνι (Triglidae)

Νωπό
Κατεψυγμένο

ΜUL

Κέφαλος (Mugilidae)

Νωπός
Κατεψυγμένος

ΗΕR

Ρέγγα (Clupea harengus)

Νωπή
Κατεψυγμένη ολόκληρη
Κατεψυγμένα φιλέτα

ΡΙL

Σαρδέλα (Sardina pilchardus)

Νωπή
Κατεψυγμένη

ΑΝΕ

Αντσούγια (Engraulis encrasicolus)

Νωπή
Κατεψυγμένη

SΡR

Σαρδελόρεγγα (Sprattus sprattus) (Παππαλίνα)

Νωπή

ΑLΒ

Λευκός τόνος (Thunnus alalunga)

Νωπός
Κατεψυγμένος

ΥFΤ

Τόνος κιτρινοπτέρυγος (Thunnus albacares (μακρύπτερος)

Νωπός
Κατεψυγμένος

SΚJ

Παλαμίδα (Katsuwonus pelamis)

Νωπή
Κατεψυγμένη

ΒΕΤ

Τόνος του είδους (Thunnus obesus)

Νωπός
Κατεψυγμένος

ΒFΤ

(Thunnus thynnus)

Νωπός
Κατεψυγμένος

SWΟ

Ξιφίας (Xiphias gladius)

Νωπός
Κατεψυγμένος

ΤUΝ

Αλλα τονοειδή (Thunnini)

Νωπά
Κατεψυγμένα

MAC

Σκουμπρί του Ατλαντικού (Scomber scombrus)

Νωπό
Κατεψυγμένο

ΜΑΖ

Άλλα σκουμπριά (Scomber japonicus, s. australasicus)

Νωπά
Κατεψυγμένα

JΑΧ

Σαυρίδι (Trachurus spp.)

Νωπό
Κατεψυγμένο

SRΧ

Σελάχια (Rajiformes)

Νωπά
Κατεψυγμένα

DGΖ

Σκυλόψαρο (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.)

Νωπό
Κατεψυγμένο

ΝΕΡ

Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)

Νωποί ολόκληροι
Νωπές ουρές
Κατεψυγμένες ουρές

CΝΖ

Γαρίδες «Crangon» (Crangon spp.)

Νωπές
Κατεψυγμένες
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Κωδικός

ΡDΖ

Είδος

Γαρίδες «Pantalid» (Pandalidae)

Παρουσίαση

Νωπές
Κατεψυγμένες

CRΕ

Καβούρια του είδους (Cancer pagurus)

Νωπά
Κατεψυγμένα

CRS

Καβούρια του είδους (Portunus spp.)

Νωπά

LΒΕ

Αστακοί (Homarus gammarus)

Νωποί
Κατεψυγμένες ουρές

. SCΕ
SQC

Όστρακα (Saint-Jacques Pecten maximus)

Νωπά

Καλαμάρια του είδους ( Loligo spp.)

Νωπά
Κατεψυγμένα, καθαρισμένα
Κατεψυγμένα, μη καθαρισμένα

SQΧ

ΟΜΖ

Καλαμάρια γενικά των ειδών (Todarodes saggittatus, Illex

Νωπά

spp.)

Καταψυγμένα, καθαρισμένα

Καλαμάρια (άλλα) (Omnastrephidae)

Νωπά

Κατεψυγμένα, μη καθαρισμένα
Κατεψυγμένα, καθαρισμένα
Κατεψυγμένα, μη καθαρισμένα

ΟCΖ

Χταπόδια (Octopus spp.)

Νωπά
Κατεψυγμένα

CΤL

Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola
rondeleti)

Νωπές
Κατεψυγμένες

FIN

Άλλοι ιχθύες

Νωποί
Κατεψυγμένοι

CRU

Άλλα μαλακόστρακα

Νωπά
Κατεψυγμένα

MOL

Άλλα μαλάκια

Νωπά
Κατεψυγμένα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙ

ΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μονάδες

Βάρος: το καταγραφόμενο βάρος είναι το βάρος του προϊόντος όπως εκφορτώνεται.
Το βάρος πρέπει να εκφράζεται σε τόνους με ένα μόνο δεκαδικό ψηφίο.

Μέση τιμή: η\ μέση τιμή αναφέρεται σε εθνικό νόμισμα ανά τόνο. Για τα προϊόντα που δεν πωλούνται αμέσως, η
μέση τιμή πρέπει να υπολογίζεται με την κατάλληλη μέθοδο.
Προορισμός

Ανθρώπινη διατροφή: Περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα, τα οποία πωλούνται εξ αρχής για ανθρώπινη κατανά
λωση ή εκφορτώνονται προοριζόμενα βάσει συμβάσεως ή άλλης συμφωνίας για ανθρώπινη κατανάλωση. Εξαι
ρούνται οι ποσότητες που, αν και προοριζόμενες για ανθρώπινη κατανάλωση, κατά την πρώτη πώληση αποσύρο
νται από την αγορά για ανθρώπινη κατανάλωση λόγω συνθηκών της αγοράς, υγειονομικών κανόνων ή άλλων
ανάλογων λόγων.
Βιομηχανικές χρήσεις: Πριλαμβάνονται όλα τα προϊόντα που εκφορτώνονται ειδικά για να μετατραπούν σε
άλευρα και έλαια, ή για να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές, καθώς και οι ποσότητες οι οποίες, παρόλο που αρχικά
προορίζονταν για ανθρώπινη διατροφή, δεν επωλήθησαν εξ αρχής για το σκοπό αυτό.
Παρουσίαση

Ως φιλέτα νοούνται οι λωρίδες σάρκας που κόβονται παράλληλα προς τη σπονδυλική στήλη του ψαριού, και
αποτελούνται από τη δεξιά ή αριστερή πλευρά του ψαριού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αφαιρεθεί το κεφάλι, τα
εντόσθια, τα πτερύγια (νωτιαία, εδρικά, ουραία, κοιλιακά, θωρακικά) και τα κόκαλα (σπόνδυλοι ή μακρά σπονδυ
λική στήλη, κοιλιακά ή πλευρικά, βραγχιακά ή ακουστικά οστάρια κ.λπ.), και δεν συνδέονται οι δύο πλευρές, για
παράδειγμα, από την πλάτη ή το στομάχι.
Ως ολόκληρο ψάρι νοείται το ψάρι με τα εντόσθιά του .

Ως καθαρισμένα νοούνται τα καλαμάρια από τα οποία έχουν αφαιρεθεί τα πλοκάμια, το κεφάλι και τα εντόσθια.

Ως κατεψυγμένο ψάρι νοείται το ψάρι το οποίο, για να διατηρήσει τα φυσικά του χαρακτηριστικά, καταψύχεται
σε μέση θερμοκρασία τουλάχιστον - 18° C, η οποία στη συνέχεια διατηρείται στα ίδια επίπεδα δηλαδή τουλάχι
στον - 18° C.

Ως νωπό ψάρι νοείται το ψάρι που δεν έχει κονσερβοποιηθεί, παστωθεί ή καταψυχθεί και το οποίο δεν έχει
υποβληθεί σε άλλη επεξεργασία εκτός από τη διατήρηση με απλή ψύξη. Συνήθως παρουσιάζεται ολόκληρο και
νωπό, χωρίς εντόσθια.

Ως αλατισμένο ψάρι νοείται το ψάρι που διατηρείται σε αλάτι ή σε άλμη, συνήθως μετά την αφαίρεση των εντο
σθίων και των κεφαλιών.

Εθνικότητα και κάλυψη

Τα στοιχεία περιλαμβάνουν όλα τα προϊόντα που εκφορτώνονται από αλιευτικά σκάφη της Κοινότητας και της
ΕΖΕΣ σε λιμάνια του κράτους μέλους που υποβάλλει την έκθεση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονι
σμού, το κράτος μέλος που υποβάλλει τα στοιχεία δεν υποχρεούται να αναφέρει τις εκφορτώσεις που πραγματο
ποιούν τα σκάφη του σε λιμάνια του εξωτερικού.

Τα στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνουν τα προϊόντα που εκφορτώνονται στην επικράτεια του κράτους μέλους και
καλύπτονται από το έγγραφο T2M. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται τα προϊόντα που μεταφορτώνονται σε
σκάφη τρίτων χωρών από αλιευτικά ή άλλα σκάφη του αλιευτικού στόλου της Κοινότητας και της ΕΖΕΣ και
εκφορτώνονται στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους.
Ως σκάφη της Κοινότητας νοούνται τα σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος της
Κοινότητας.

Ως σκάφη της ΕΖΕΣvοούνται τα σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊ
κής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.
Ως σκάφη τρίτων χωρών νοούνται τα σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα σε χώρα που δεν είναι
μέλος της Κοινότητας ή της ΕΖΕΣ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΟΡΦΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ

Εκφορτώσεις μηνός

Χωρα

19. .
Σκάφη της Κοινότητας
Είδος

Για την ανθρώπινη διατροφή :
Γάδος (CDΖ)
Νωπός (ολόκληρος)
Νωπός (χωρίς εντόσθια)
Κατεψυγμένος (ολόκληρος)
Κατεψυγμένος (φιλέτα)
Καλλαρίας (ΗΑD)
Νωπός (ολόκληρος)
Νωπός (χωρίς εντόσθια)
Κατεψυγμένος (ολόκληρος)
Κατεψυγμένος (φιλέτα)
Μαύρη πολλάκα (ΡΟΚ)
Νωπή (ολόκληρη)
Νωπή (χωρίς εντόσθια)
Κατεψυγμένη (ολόκληρη)
Κατεψυγμένη (φιλέτα)
Μερλούκιος ( ΗΚΕ)
Νωπός (ολόκληρος)
Νωπός (χωρίς εντόσθια)
Κατεψυγμένος (ολόκληρος)
Κατεψυγμένος (φιλέτα)

Κατεψυγμένος (χωρίς εντόθια και κεφάλια)
Κατεψυγμένος (άλλος)
Τσούκι (WΗG )
Νωπό (ολόκληρο)
Νωπό (χωρίς εντόσθια)
Κατεψυγμένο (ολόκληρο)
Κατεψυγμένο (φιλέτα)
Πεντίκι (LΝΖ)
Νωπό (ολόκληρο)
Νωπό (χωρίς εντόσθια)
Κατεψυγμένο (ολόκληρο)
Κατεψυγμένο (φιλέτα)

Κίτρινη πολλάκα (ΡΟL)
Νωπή (ολόκληρη)
Νωπή (χωρίς εντόσθια)
Κατεψυγμένη (ολόκληρη)
Κατεψυγμένη (φιλέτα)
Ζαγκέτα (ΡLΕ)
Νωπή (ολόκληρη)
Νωπή (χωρίς εντόσθια)
Κατεψυγμένη (ολόκληρη)
Κατεψυγμένη (φιλέτα)
C ) Προαιρετικα.

Ποσότητα

Αξία

Σκάφη της ΕΖΕΣ
Ποσότητα

Αξία

Σκάφη τρίτων χωρών (')
Ποσότητα

Αξία

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 191 /8

Σκάφη της Κοινότητας

Είδος

Γλώσσα (SΟL)
Νωπή (ολόκληρη)
Νωπή (χωρίς εντόσθια)

Κατεψυγμένη (ολόκληρη)
Κατεψυγμένη (φιλέτα)
Γλώσσα η λεπιδωτή (ΜΕG)
Νωπή
Κατεψυγμένη

Χωματίδα (DΑΒ)
Νωπή
Κατεψυγμένη
Γλώσσα λιμάντα (LΕΜ)
Νωπή
Κατεψυγμένη

Σκορπιός του Βορρά (RΕD)
Νωπός
Κατεψυγμένος (ολόκληρος)
Κατεψυγμένος (φιλέτα)
Βατραχόψαρο (ΜΝΖ)
Νωπό

Νωπό (ουρές)
Κατεψυγμένο (ουρές)
Γόπα (ΒΟΖ)
Νωπή
Κατεψυγμένη

Μαρίδα (PIC)
Νωπή
Κατεψυγμένη

Μουγγρί (CGΖ)
Νωπό

Κατεψυγμένο
Καπόνι (GUΧ)
Νωπό

Κατεψυγμένο

Κέφαλος (ΜUL)
Νωπός
Κατεψυγμένος
Ρέγγα (ΗΕR)
Νωπή

Κατεψυγμένη (ολόκληρη)
Κατεψυγμένη (φιλέτα)
Σαρδέλα (ΡΙL)
Νωπή
Κατεψυγμένη
Αντσούγια (ΑΝΕ)
Νωπή
Κατεψυγμένη

C ) Προαιρετικά.

Ποσότητα

Αξία
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Σκάφη της ΕΖΕΣ
Ποσότητα

Αξία

| Σκάφη τρίτων χωρών(')
Ποσότητα

Αξία

Σκάφη της Κοινότητας
Είδος

Λευκός τόνος (ΑLΒ)
Νωπός
Κατεψυγμένος
Κιτρινοπτέρυγος (ΥFΤ)
Νωπός
Κατεψυγμένος
Παλαμίδα (SΚJ)
Νωπή
Κατεψυγμένη

Τόνος του είδους Thunnus obesus (ΒΕΤ)
Νωπός
Κατεψυγμένος

Thunnus thynnus (ΒFΤ)
Νωπός
Κατεψυγμένος
Ξιφίας (SWΟ)
Νωπός
Κατεψυγμένος
Άλλα τονοειδή (ΤUΝ)
Νωπά

Κατεψυγμένα
Σκουμπρί του Ατλαντικού (MAC)
Νωπό

Κατεψυγμένο
Άλλα σκουμπριά (ΜΑΖ)
Νωπά

Κατεψυγμένα

Σαυρίδι (JΑΧ)
Νωπό

Κατεψυγμένο
Σελάχια (SRΧ)
Νωπά

Κατεψυγμένα
Σκυλόψαρα ( DGΖ)
Νωπά

Κατεψυγμένα

Μικροί αστακοί Νορβηγίας (ΝΕΡ)
Νωποί (ολόκληροι)
Νωποί (ουρές)
Κατεψυγμένοι (ουρές)

Γαρίδες «Crangon» (CΝΖ)
Νωπές
Κατεψυγμένες
Γαρίδες «Pandalid» (ΡDΖ)
Νωπές
Κατεψυγμένες

Καβούρια του είδους Cancer paragus (CRE)
Νωπά

Κατεψυγμένα

(') Προαιρετικα.
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Ποσότητα

Αξία

Σκάφη της ΕΖΕΣ
Ποσότητα

Αξία

Σκάφη τρίτων χωρών (')
Ποσότητα

Αξία
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Σκάφη της Κοινότητας
Είδος

Καβούρια του είδους Portunus spp. CRS
Νωπά

Αστακός (LΒΕ)
Νωπός
Κατεψυγμένες ουρές

Όστρακα Saint-Jacques (SCΕ)
Νωπά

Καλαμάρια του είδους (Loligo) (SQC)
Νωπά

Κατεψυγμένα (καθαρισμένα)
Κατεψυγμένα (μη καθαρισμένα)
Καλαμάρια γενικά των ειδών Toraddes Sagitus, Illes
spp. (SQX)
Νωπά

Κατεψυγμένα (καθαρισμένα)
Κατεψυγμένα (μη καθαρισμένα)
Καλαμάρια (άλλα) (ΟΜΖ)
Νωπά

Κατεψυγμένα (καθαρισμένα)
Κατεψυγμένα (μη καθαρισμένα)
Χταπόδια (ΟCΖ)
Νωπά

Κατεψυγμένα
Σουπιές (CΤL)
Νωπές
Κατεψυγμένες

Άλλα ψάρια (FIN)
Νωπά

Κατεψυγμένα
Άλλα μαλάκια (MOL)
Νωπά

Κατεψυγμένα
Άλλα μαλακόστρακα (CRU)
Νωπά

Κατεψυγμένα

Για βιομηχανική χρήση :
Γάδος (CDΖ)

Καλαρίας (ΗΑD)
Μαύρη πολλάκα (ΡΟΚ)
Τσούκι (WΗG)

Μπακαλιαράκι (ΒΙΒ)

Μπακαλιαράκι Νορβηγίας (ΝΟΡ)
Προσφυγάκι (WΗΒ)

Ρέγγα (ΗΕR)
Σαρδελόρρεγγα (SΡΑ)
Άλλα είδη
C ) Προαιρετικά.»
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J

Σκάφη της ΕΖΕΣ
Ποσότητα

Αξία

Σκάφη τρίτων χωρών (')
Ποσότητα

Αξία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

1 . Μαγνητικά μέσα

Μαγνητικές ταινίες: Εννέα τροχιές με πυκνότητα 1 600 ή 6 250 ΒΡΙ και κδωικοποίησης EBCDIC ή ASCII, κατά
προτίμηση με ετικέτα. Εάν υπάρχει ετικέτα, πρέπει να περιλαμβάνεται και κωδικός για το τέλος του αρχείου.
Δισκέτες: Μορφοτύπηση MS-DOS, δισκέτες 3,5" 720 KByte ή 1,4 MByte ή 5,25" 360 KByte ή 1,2 MByte.
2. Μορφότυπο κωδικοποίησης
Αριθμός Byte

Στοιχεία

Παρατηρήσεις

1 έως 4

Χώρα

Αλφαβητικός κωδικός τριών χαρακτήρων κατά ΙSΟ
(π.χ. FRΑ = Γαλλία)

5 έως 6

Έτος

Παράδειγμα : 94 = 1994

7 έως 8

Μήνας

Παράδειγμα : 01 = Ιανουάριος

9 έως 11

Είδος

Αλφαβητικός κωδικός τριών χαρακτήρων (π.χ.
CDΖ = γάδος)

12 έως 13

Παρουσίαση

Βλέπε κατάλογο κωδικών παρακάτω

14

Προορισμός

Βλέπε κατάλογο κωδικών παρακάτω

15 έως 25

Ποσότητα

Τόνοι, με ένα δεκαδικό ψηφίο

26 έως 36

Μέση τιμή

Εθνικό νόμισμα ανά τόνο

37

Εθνικότητα των σκαφών

Βλέπε σημείωση παρακάτω

Σημειώσεις

(α) Όλα τα αριθμητικά πεδία πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα στα δεξιά και να έχουν στην αρχή τους κενά.
Όλα τα αλφαριθμητικά πεδία πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα αριστερά με καταληκτικά κενά.
(β) Το καταγραφόμενο βάρος πρέπει να είναι το βάρος που εκφορτώνεται.

(γ) Ποσότητες μικρότερες των 50 kg πρέπει να καταγράφονται ως "0.0".
3. Κατάλογος των κωδικών
α) Κωδικοί παρουσίασης

Φρέσκο
Φρέσκο
Φρέσκο
Φρέσκο
Φρέσκο
Φρέσκο

(ολόκληρο)
(χωρίς εντόσθια)
(ουρές)
(χωρίς εντόσθια και κεφάλι)
(άλλο)

Κατεψυγμένο
Κατεψυγμένο
Κατεψυγμένο
Κατεψυγμένο
Κατεψυγμένο
Κατεψυγμένο
Κατεψυγμένο
Κατεψυγμένο
Κατεψυγμένο

(ολόκληρο)
(χωρίς εντόσθια)
(ουρές)
(όχι φιλέτα)
(χωρίς εντόσθια και κεφάλι)
(καθαρισμένο)
(μη καθαρισμένο)
(άλλο)

Αλίπαστο

10
11
12
13
16
19

20
21
22
23
25
26
27
28
29

Καπνιστό

30
40

Μαγειρευμένο
Μαγειρευμένο, κατεψυγμένο και συσκευασμένο

50
60
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6) Κωδικοί προορισμού
Ανθρώπινη κατανάλωση
Βιομηχανικές χρήσεις
Χρήση άγνωστη

1
2
9

γ) Κωδικοί εθνικότητας
Σκάφη ΕΟΚ
Σκάφη ΕΖΕΣ
Σκάφη τρίτης χώρας

1
2
3»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2105/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Ιουλίου 1993

περί ανοίγματος και τρόπου διαχείρισης κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης για τις νωπές
ή διατηρημένες με απλή ψύξη ρέγγες, καταγωγής Σουηδίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

προβλέπεται από αυτή, για όλες τις εισαγωγές και μέχρι την
εξάντληση της ποσόστωσης·

Εχοντας υπόψη :

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

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
την πρόταση της Επιτροπής,

ότι εναπόκειται στην Κοινότητα να αποφασίσει για το
άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων, σε εκτέλεση των
διεθνών υποχρεώσεών της ■ ότι, εντούτοις, προκειμένου να

εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της κοινής διαχείρισης
των ποστώσεων αυτών, τίποτα δεν αντιτίθεται στο να

επιτραπεί στα κράτη μέλη να αντλούν από τις ποσοστώσεις
τις αναγκαίες ποσότητες που αντιστοιχούν στις πραγματι
κές εισαγωγές· ότι αυτός o τρόπος διαχείρισης απαιτεί
στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της
Επιτροπής, η οποία πρέπει ιδίως να μπορεί να παρακολουθεί
το βαθμό εξάντλησης των ποσοστώσεων και να ενημερώνει
σχετικά τα κράτη μέλη ·

Εκτιμώντας:

ότι, στις 22 Ιουλίου 1972, συνήφθη συμφωνία μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου
της Σουηδίας ( 1)· ότι, μετά την προσχώρηση της Ισπανίας
και της Πορτογαλίας, συνήφθη συμφωνία υπό μορφή ανταλ
λαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και του Βασιλείου της Σουηδίας στους τομείς
της γεωργίας και της αλιείας· ότι η εν λόγω συμφωνία
εγκρίθηκε με την απόφαση 86/558/EOK (2) ·
ότι, για την περίοδο που θα καθοριστεί με κοινή συμφωνία,
η συμφωνία αυτή προβλέπει το άνοιγμα κοινοτικής δασμο
λογικής ποσόστωσης 20 000 τόνων, με μηδενικό δασμό, για
τις νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη ρέγγες, που είναι
ολόκληρες, αποκεφαλισμένες ή τεμαχισμένες, καταγωγής
Σουηδίας · ότι πρέπει λοιπόν να ανοιχθεί η εν λόγω δασμο
λογική ποσόστωση, για την περίοδο από τις 15 Αυγούστου
1993 μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 1994 ·
ότι ενδείκνυται να διασφαλιστεί, ιδίως, η υπό ίσους ορούς
και συνεχής πρόσβαση1 όλων των εισαγωγέων στην εν λόγω
ποσόστωση και η αδιάλειπτη εφαρμογή του ποσοστού που

ότι, επειδή το Βασίλειο του Βελγίου, το Βασίλειο των Κάτω
Χωρών και το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου έχουν
συνενωθεί και αντιπροσωπεύονται από την οικονομική
ένωση Μπενελούξ, κάθε ενέργεια σχετικά με τη διαχείριση
της ποσόστωσης μπορεί να γίνεται από ένα από τα μέλη
της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1
1 . Από τις 15 Αυγούστου 1993 και μέχρι τις 14 Φεβρουα
ρίου 1994, o δασμός του κοινού δασμολογίου για τα παρα
κάτω προϊόντα αναστέλλεται στο επίπεδο και εντός του
ορίου κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρει
o ακόλουθος πίνακας :

. ,,

α A

αριθμός
09.0615

Μέγεθος της

Ποσοστωτικός

Κωδικός ΣΟ (')

Περιγραφή εμπορευμάτων

ποσόστωσης

δασμός

ex 0302 40 90
ex 0304 10 93

Ρέγγες και σάρκες από ρέγγες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη,
καταγωγής Σουηδίας :

20 000

0

ex 0304 10 98

C ) Κωδικοί Tarie : ex 0302 40 90*40, ex 0304 10 93*40, ex 0304 10 98*17.

(') EE αριθ. L 300 της 31.12. 1972, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 328 της 22. 11 . 1986, σ. 89.

(σε τόνους)

(σε %)
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2. Οι εισαγωγες των εν λογω προϊοντων υπόκεινται στην
ποσόστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , μόνον υπό
την προϋπόθεση ότι οι τιμές «ελεύθερο στα σύνορα», που
καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 22
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των αλιευομένων προϊόντων και των προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας ('), είναι τουλάχιστον ίσες με τις τιμές
αναγωγής τις οποίες έχει ενδεχομένως καθορίσει ή πρόκει
ται να καθορίσει η Κοινότητα για το εν λόγω προϊόν ή για
τις κατηγορίες των εν λόγω προϊόντων. Για τον υπολογισμό
της τιμής αναγωγής εφαρμοζόνται οι ακόλουθοι συντελε
στές:
— ρέγγες ολόκληρες : 1 ,
— πλευρές ρέγγας : 2,32,
— τεμάχια ρέγγας : 1,96.

31 . 7 . 93

στωση ποσοτητα που αντιστοιχεί στις ανάγκες αυτές, αφού
απευθύνει κοινοποίηση στην Επιτροπή.

Οι αιτήσεις για ανάληψη με την ένδειξη της ημερομηνίας
αποδοχής των εν λόγω διασαφήσεων πρέπει να διαβιβά
ζονται, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή.

Οι αναλήψεις εγκρίνονται από την Επιτροπή σε συνάρτηση
με την ημερομηνία αποδοχής των διασαφήσεων θέσης σε
ελεύθερη κυκλοφορία από τις τελωνειακές αρχές του συγκε
κριμένου κράτους μέλους, στο μέτρο που το διαθέσιμο
υπόλοιπο το επιτρέπει.

Εάν ένα κράτος μέλος δεν χρησιμοποιήσει τις ποσότητες
που άντλησε, τις επιστρέφει, μόλις τούτο καταστεί δυνατόν,
στην ποσόστωση.

Εάν οι αιτούμενες ποσότητες είναι μεγαλύτερες από το

3 . Εφαρμόζεται το πρωτόκολλο περί καθορισμού της
έννοιας « καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής»
και περί των μεθόδων διοικητικής συνεργασίας που είναι
προσαρτημένο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Σουηδίας.

διαθέσιμο υπόλοιπο της ποσόστωσης, η χορήγηση γίνεται
ανάλογα με τις αιτήσεις. H Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα

Άρθρο 2

Τα κράτη εξασφαλίζουν στους εισαγωγείς του εν λόγω προϊ

H Επιτροπή διαχειρίζεται τη δασμολογική ποσόστωση που
αναφέρεται στο άρθρο 1 και μπορεί να λαμβάνει κάθε
χρήσιμο διοικητικό μέτρο για να εξασφαλίσει την αποτελε
σματική διαχείριση.
Άρθρο 3

Εάν ένας εισαγωγέας προσκομίσει σ' ένα κράτος μέλος
διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στην οποία περι
λαμβάνεται αίτηση υπαγωγής στο προτιμησιακό καθεστώς
για το προϊόν που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό και
εάν αυτή η διασάφηση γίνει δεκτή από τις τελωνειακές
αρχές, το συγκεκριμένο κράτος μέλος αντλεί από την ποσό

κράτη μέλη.
Άρθρο 4

όντος την υπό ίσους όρους και συνεχή πρόσβαση στην
ποσόστωση, εφόσον το υπόλοιπο της ποσόστωσης το
επιτρέπει.
/
Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά για να
εξασφαλίσουν την τήρηση του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 6

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει από τις 15 Αυγού
στου 1993 .

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

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 1993 .
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
M. OFFECIERS-VAN DE W1ELE

(') ΕΕ αριθ. L 388 της 31 . 12. 1992, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 697/93 (ΕΕ αριθ. L 76 της
30.3 . 1993, σ. 12).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2106/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Ιουλίου 1993

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για
ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα (3η σειρά 1993) και για τροποποίηση των κανο
νισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3913/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 3914/92 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρι
σης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα γεωργικά, χημικά και βιομηχα
νικά προϊόντα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ότι, με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3914/92 (2), το
Συμβούλιο άνοιξε για το 1993 κοινοτική δασμολογική
ποσόστωση για ορισμένα είδη μανιταριών

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 28,

ότι θα πρέπει να επεκταθεί το ευεργέτημα της εν λόγω

την πρόταση της Επιτροπής,

ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα η περιγραφή της ·

Εκτιμώντας :

ότι εναπόκειται στην Κοινότητα να αποφασίσει για το
άνοιγμα, κατά αυτόνομο τρόπο, δασμολογικών ποσοστώ

ότι η παραγωγή στην Κοινότητα ορισμένων γεωργικών,
βιομηχανικών προϊόντων θα παραμείνει κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 1993 και το πρώτο εξάμηνο του 1994
ανεπαρκής για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των μεταποι
ητικών βιομηχανιών της Κοινότητας·

σεων ·

ότι, συνεπώς, η προμήθεια της Κοινότητας με προϊόντα
αυτού του είδους εξαρτάται σήμερα, κατά ένα μη αμελητέο
ποσοστό, από εισαγωγές προέλευσης τρίτων χωρών ■

ότι θα πρέπει η Κοινότητα να αντιμετωπίσει χωρίς καθυ
στέρηση τις πλέον επείγουσες ανάγκες προμήθειας των εν
λόγω προϊόντων, και αυτό με τους ευνοϊκότερους όρους·
ότι θα πρέπει να ανοιχθούν κοινοτικές δασμολογικές ποσο
στώσεις με δασμό μηδέν για περίοδο που να εκτείνεται από
την 1η Ιουλίου 1993 και, κατά περίπτωση, έως τις 31 Δεκεμ
βρίου 1993 ή έως τις 30 Ιουνίου 1994, και για τις κατάλληλες
ποσότητες που λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη της ισορρο
πίας των αγορών των εν λόγω προϊόντων και την ανάπτυξη
της κοινοτικής παραγωγής ·
ότι, με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3913/92 ('), το
Συμβούλιο άνοιξε για το έτος 1993 κοινοτικές δασμολογικές
ποσοστώσεις για ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα, ειδικό
τερα για το σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος περισ
σότερο από 6% άνθρακα (αύξων αριθμός 09.2711)·

ότι τα διαθέσιμα σημερινά οικονομικά δεδομένα οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά το εν λόγω προϊόν, οι
ανάγκες της Κοινότητας σε εισαγωγές καταγωγής τρίτων

χωρών είναι δυνατόν, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος

ποσόστωσης και σε άλλες ανάγκες εισαγωγής ·

ότι, εντούτοις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσμα
τικότητα της κοινής διαχείρισης των ποσοστώσεων αυτών,
τίποτα δεν αντιτίθεται στο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να
αντλούν από τις ποσοστώσεις τις αναγκαίες ποσότητες που
αντιστοιχούν σε πραγματικές εισαγωγές ·
ότι, ωστόσο, αυτός o τρόπος διαχείρισης απαιτεί στενή
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, η
οποία πρέπει να μπορεί να παρακολουθεί το βαθμό εξάν
τλησης των ποσοστώσεων και να ενημερώνει σχετικά τα
κράτη μέλη ·

ότι, επειδή το Βασίλειο του Βελγίου, το Βασίλειο των Κάτω
Χωρών και το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου έχουν
συνενωθεί και αντιπροσωπεύονται από την οικονομική
ένωση Μπενελούξ, κάθε ενέργεια σχετικά με τη διαχείριση
των αναλήψεων που πραγματοποιούνται από την εν λόγω
οικονομική ένωση μπορεί να γίνεται από ένα από τα μέλη
της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρ&ρο 1

ότι, συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί το μέγεθος της
προαναφερθείσας ποσόστωσης ■

1 . Από 1ης Ιουλίου 1993 και, κατά περίπτωση, έως τις 31
Δεκεμβρίου 1993 ή έως τις 30 Ιουνίου 1994 οι δασμοί που
εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή προϊόντων που παρατί
θενται κατωτέρω αναστέλλονται, στα επίπεδα και εντός των
ορίων των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων που
αναγράφονται για κάθε ένα από τα προϊόντα αυτά :

C ) ΕΕ αριθ. L 395 της 31 . 12. 1992, σ. 8 .

( : ) ΕΕ αριθ. L 395 της 31 . 12. 1992, σ. 12.

έτους, να υπερβούν τα επίπεδα που έχουν ορισθεί με τον
προαναφερθέντα κανονισμό ·
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Αύξων

Κωδικός ΣΟ

09.2701

ex 0301 92 00

Χέλια (Anguilla spp.), ζωντανά, διατηρημένα με

ex 0302 66 00
ex 0303 76 00

απλή ψύξη ή κατεψυγμένα που προορίζονται για
μεταποίηση σε επιχειρήσεις καπνίσματος ή εκδο
ράς για βιομηχανική παρασκευή των προϊόντων
που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1604 (α)

ex 3823 90 98

Στέρεο εκχύλισμα υπολείμματος, αδιάλυτο σε
αλιφατικούς διαλύτες, λαμβανομένου κατά την
εξαγωγή κολοφωνίου από το ξύλο, το οποίο
παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :.

αριθμός

09,2829

n

C)

·

■

Περιγραφή εμπορευμάτων

31 . 7 . 93

Ποσοστωτική

ΠοκΜτωτικός

Ημερομηνία

5 000

0

30. 6.1994

600

0

31.12.1993

ποσότητα

δαημός

— περιεκτικότητα κατά βάρος σε ρητινικά οξέα
κατώτερη ή ίση του 30%
— βαθμό οξύτητας κατώτερο ή ίσο του 110
και

— σημείο τήξεως ανώτερο των 1 00° C
09.2857

ex 2902 90 90

Διισοπροπυλοναφθαλένιο, μείγμα ισομερών

500

0

31.12.1993

09.2859

ex 2909 49 90

2,2 Ισοπροπυλιδενο δις φαινυλενεοξυδιεθανόλη
υπό στερεά μορφή

550

0

31.12.1993

09.2861

ex 2916 14 00

Ισοπροπυλιδενο-δις ( Π-φαινοξυαιθυλο) διμεθακρυλικό )

175

0

31.12.1993

C ) Κωδικοί Tarie : βλέπε παράρτημα.

(α) O έλεγχος της χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό γίνεται κατά την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.

2.

Στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3913/92, o πίνακας του άρθρου 1 παράγραφος 1 αντικαθί

σταται, όσον αφορά τον αύξοντα αριθμό 09.2711 , από τον ακόλουθο πίνακα.
A,.

αριθμός

Κωδικός ΣΟ

09.2711

7202 41 90

3.

Περιγραφή εμπορευμάτων
Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6% άνθρακα

Μέγεθος της

Ποσοστωτικός

(σε τόνους )

(σε 0 %)

550 000

0

ποσόστωσης

„

δασμός Ημερομηνία
%Γ·ωζ
1η Ιανουαρίου έως
31 Δεκεμβρίου 1993

Στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3914/92, o πίνακας του άρθρου 1 παράγραφος 1 αντικαθί

σταται, όσον αφορά τον αύξοντα αριθμό 09.2849, από τον ακόλουθο πίνακα.

Αριθμός
„„ι(1ι7λ '
αριθμός

Κωδικός
ΣΟ
/I\
()

nΠεριγραφή- εμπορευμάτων
-

09.2849

ex 0710 80 60

Μανιτάρια του είδους Auricularia polytricha,
βρασμένα στον ατμό ή στο νερό που προορίζον-

ποσόστωσης

^
(σε τόνους)

Ποσοστωτικός
δασμός
(σε 0 %)

Ημερομηνία
μ,τ"μ 1
λήξεως

410

0

1η Ιανουαρίου έως
31 Δεκεμβρίου 1993

ται για την κατασκευή ετοίμων παρασκευα
σμάτων (α)
C) Κωδικός Tarie : βλέπε παράρτημα.

(α) O έλεγχος της χρήσης για τον ειδικό αυτό προορισμό γίνεται κατά την εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών διατάξεων.
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Αρθρο 2

κριμένου κράτους μέλους, στο μέτρο που το διαθέσιμο
υπόλοιπο το επιτρέπει.

H Επιτροπή διαχειρίζεται τις δασμολογικές ποσοστώσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 1 και δύναται να λαμβάνει
κάθε πρόσφορο διοικητικό μέτρο προκειμένου να εξασφαλί
σει την αποτελεσματική διαχείριση.

Εάν ένα κράτος μέλος δεν χρησιμοποιήσει τις αναληφθείσες
ποσότητες, τις επιστρέφει, μόλις τούτο καταστεί δυνατόν,
στο ποσό της αντίστοιχης ποσόστωσης.

Εάν οι αιτούμενες ποσότητες είναι μεγαλύτερες από το
διαθέσιμο υπόλοιπο της ποσόστωσης, η χορήγηση γίνεται
Αρθρο 3

Εάν ένας εισαγωγέας προσκομίσει σ' ένα κράτος μέλος
διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στην οποία περι
λαμβάνεται αίτηση χορήγησης του ευεργετήματος προτιμη
σιακού καθεστώτος, για ένα προϊόν που αναφέρεται στον
παρόντα κανονισμό και εάν αυτή η διασάφηση γίνει δεκτή
από τις τελωνειακές αρχές, το συγκεκριμένο κράτος μέλος
προβαίνει με κοινοποίηση στην Επιτροπή, στην ανάληψη,
από το ποσό της αντίστοιχης ποσόστωσης, ποσότητας
ανάλογης των αναγκών αυτών.

Οι αιτήσεις για ανάληψη με την ένδειξη της ημερομηνίας
αποδοχής των εν λόγω διασαφήσεων πρέπει να διαβιβά
ζονται, χωρίς καθυστέρηση, στην Επιτροπή.

Οι αναλήψεις χορηγούνται από την Επιτροπή σε συνάρτηση
με την ημερομηνία αποδοχής των διασαφήσεων θέσης σε
ελεύθερη κυκλοφορία από τις τελωνειακές αρχές του συγκε

pro rata των αιτήσεων. H Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα
κράτη μέλη για τις πραγματοποιηθείσες αναλήψεις.
Αρθρο 4

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει στους εισαγωγείς των εν
λόγω προϊόντων την ίση και συνεχή πρόσβαση στις ποσο
στώσεις, εφόσον το υπόλοιπο του ποσού των ποσοστώσεων
το επιτρέπει.
ΑρSρο 5

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά για να
εξασφαλίσουν την τήρηση του παρόντος κανονισμού.
Αρθρο 6

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

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

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 1993 .
Γχα το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
M. OFFECIERS-VAN DE WΙΕLΕ

\
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικοί Tarie

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΙΟ

Κωδικός Tarie

09.2701

ex 030192 00
ex 0302 66 00
ex 0303 76 00

0301 92 00*10
0302 66 00*10
0303 76 00*10

09.2829

ex 3823 90 98

3823 90 98*50

09.2849

ex 07108060

07108060*10

09.2857

ex 2902 90 90

2902 90 90*80

09.2859

ex 2909 49 90

2909 49 90* 1 0

09.2861

ex 2916 14 00

2916 14 00*20

31 . 7. 93
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2107/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 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,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 5,
κα το άρθρο 11 παράγραφος 3,
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 (2),
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. 1680/93 της Επιτροπής (3) 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
σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει

διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 29ης Ιουλίου
1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1680/93 στις τιμές προσφοράς και
στις τιμές αυτής της ημέρας, των οποίων έλαβε γνώση η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν επί του παρόντος, σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία
α), β) και γ) του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορί
ζονται στο παράρτημα.

ΑρΒρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
O ΕΕ αρι9. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 159 της 1 . 7 . 1993 , σ. 8.
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Αριθ. L 191 /20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 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 f)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

131,15 (2) (')
131,15 00
1 52,73 (') (5)

1001 90 91

128,21

1001 90 99
1002 00 00

128,21 f)
135,78 (')

1003 00 10
1003 00 20

126,07
126,07

1003 00 80

126,07 (')

1004 00 00

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

76,87

131,15 (2) (')
131,15 00
137,08 0
29,160
80,65 0
33,09 0
O
33,09

1101 00 00

206,24 0

1102 10 00
1103 11 30
1103 11 50
1103 11 90
1107 10 11
110710 19
1107 10 91
1107 10 99
1107 20 00

219,09
241,95
241,95
233,21
239,09
181,40
235,28
178,55
206,29

C ) Για τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
( : ) Σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά τόνο.
(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με
τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 715/90.
(5) Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(") H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς ( ΕΟΚ) αριθ. 1 180/77 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 Π . 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.

f) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/ EOK .

C) 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.

Αριθ. L 191 /21
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2108/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιουλίου 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. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 4,
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 (2),
Εκτιμώντας :

ότι οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές για τα
σιτηρά και τη βύνη έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1681 /93 της Επιτροπής (3) 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 29ης Ιουλίου
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,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1
Οι πριμοδοτήσεις που προσθέτονται στις εισφορές που
καθορίζονται εκ των προτέρων για την εισαγωγή των
προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92,
καθορίζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7 . 1992, σ. 21 .
O ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. L 159 της 1 . 7 . 1993, σ. 11 .
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Αριθ. L 191 /22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 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

8

9

10

11

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

100110 00

0

0

0

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

100190 91

,

100190 99

0

0

0

0

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 20

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

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0.0

0

0

1008 30 00

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

110100 00

0

0

0

0

1102 10 00

0

0

0

0

1103 1130

0

0

0

0

1103 1150

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Βύνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

8

9.

10

11

12

1107 10 11

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 1099

0

0

0

0

0

1107 20 00

0

0

0

0

0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2109/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993

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

Έχοντας υπόψη :

ριστεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 764/93 της Επιτρο
πής (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1996/93 (6),

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 544/93 (2), και ιδίως το άρθρο 11 παρά
γραφος 2,

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

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

Αρθρο 2

Εκτιμώντας ότι οι εισφορες που εφαρμόζονται κατα την
εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της έχουν καθο

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

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μερη του και ισχύει αμεσα σε καθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
(:)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
154 της 25. 6. 1993 , σ. 5 .
80 της 24. 3. 1987, σ. 20.
75 της 21 . 3 . 1991 , σ. 29.

(5) ΕΕ αριθ. L 79 της 1 . 4. 1993, σ. 6.
(6) ΕΕ αριθ. L 182 της 24. 7 . 1993, σ. 19.

Αριθ. L 191 /24
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή
οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματα της
(Ecu/τόνο)

Εισφορές (6)

Κωδικός ΣΟ

ΑΚΕ

Μπαγκλαντές
C )(:)(3)(4)

Τρίτες χώρες

( ΕΟΚ) αριθ. 3877/86 (5)

Καθεστώς

100610 21
1006 10 23
1006 10 25
100610 27
1006 10 92

—
—
—
251,35
—

155,22
163,96
163,96
163,96
155,22

317,65
335,13
335,13
335,13
317,65
335,13

κανονισμού

(εκτός ΑΚΕ)
(3)

1006 10 94

—

163,96

1006 10 96

—

163,96

335,13

1006 10 98

251,35

163,96

335,13

1006 20 11

—

194,93

397,06

1006 20 13
1006 20 15
1006 20 17
1006 20 92
1006 20 94
1006 20 96
1006 20 98
1006 30 21
1006 30 23
1006 30 25

—
—
314,18
—
—
—
314,18
—
—
—

205,85
205,85
208,85
194,93
205,85
205,85
205,85
240,37
311,94
311,94

418,91
418,91
418,91
397,06
418,91
418,91
418,91
504,60
647,65
647,65

1006 30 27
1006 30 42

485,74
—

311,94
240,37

647,65
504,60

1006 30 44
1006 30 46
1006 30 48
1006 30 61
1006 30 63
1006 30 65
1006 30 67
1006 30 92
1006 30 94
1006 30 96
1006 30 98
10% 40 00

—
—
485,74
—
—
—
520,72
—
—
—
520,72
—

311,94
311,94
311,94
256,35
334,79
334,79
334,79
256,35
334,79
334,79
334,79
78,73

647,65
647,65
647,65
537,40
694,29
694,29
694,29
537,40
694,29
694,29
694,29
163,46

C ) Υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ. 715/90.
(-1 ) Σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion .
(3) H εισφορά κατά την εισαγωγή της όρυζας στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Réunion καθορίζεται στο άρθρο 1 Ια του κανο
νισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1418/76.
(4) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσμάτων ( κωδικός ΣΟ 1006 40 00), που κατάγονται από το Μπαγκλαντές, η
εισφορά εφαρμόζεται στα πλαίσια του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισμούς (ΕΟΚ ) αριθ. 3491 /90 και
( ΕΟΚ) αριθ. 862/91 .

(5) Για τις εισαγωγές αρωματικής ποικιλίας ρυζιού Basmati η εισφορά εφαρμόζεται στα πλαίσια του καθεστώτος που καθορί
ζεται από τον τροποποιημένο κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3877/86.

(6) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερπόντιων χωρών και εδαφών σύμφωνα με
το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/EOK.

Αριθ. L 191 /25
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2110/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993

περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προστίθενται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
της όρυζας και των θραυσμάτων της
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

ότι, σε συνάρτηση με τις τιμές cif και τις τιμές cif αγορας
υπό προθεσμία της ημέρας αυτής, οι πριμοδοτήσεις που
προστίθενται στις εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος
τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1544/93 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παρά

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

γραφος 6,

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

Εκτιμώντας :

ότι οι πριμοδοτήσεις οι οποίες προσθέτονται στις εισφορές
για την όρυζα και τα θραύσματά της έχουν καθοριστεί από
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3862/92 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)

Άρθρο 1

Άρθρο 2

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

αριθ. 1997/93 (4) ·

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993.
Γ>α την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
( 3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

166
154
390
182

της
της
της
της

25.
25 .
31 .
24.

6. 1976, σ. 1 .
6. 1993, σ. 5 .
12 . 1992, σ. 86.
7. 1993, σ. 21 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της
(Ecu/τόνο)
Κωδικός ΣΟ

Τρένων
κΛ

^

^

προθεσμία

προθεσμία

προθεσμία

8

9

10

11

1006 10 21

0

0

0

—

1006 10 23

0

0

0

—

1006 10 25

0

0

0

—

1006 10 27

0

0

0

—

1006 10 92

0

0

0

—

1006 10 94

0

0

0

—

1006 10 96

0

0

0

—
—

1006 10 98

0

0

0

1006 20 1 1

0

0

0

—

1006 20 13

0

0

0

—

1006 20 15

0

0

0

—

1006 20 17

0

0

0

—

1006 20 92

0

0

0

—

1006 20 94

0

0

0

—

1006 20 96

0

0

0

—

1006 20 98

0

0

0

—

1006 30 21

0

0

0

—

1006 30 23

0

0

0

—

1006 30 25

0

0

0

—

1006 30 27

0

0

0

—

1006 30 42

0

0

0

—

1006 30 44

0

0

0

—

1006 30 46

0

0

0

—

1006 30 48

0

0

0

—

1006 30 61

0

0

0

—

1006 30 63

0

0

0

—

1006 30 65

0

0

0

—

1006 30 67

0

0

0

—

1006 30 92

0

0

0

—

1 006 30 94

0

0

0

—

1006 30 96

0

0

0

—

1006 30 98

0

0

0

—

1006 40 00

0

0

0

0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2111 /93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993

περί καθορισμού των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 1 1 παράγραφος 3,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της
όρυζας (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1544/93 (3), και ιδίως το άρθρο 12 παρά
γραφος 4,

Εκτιμώντας :

ότι, κατ' εφαρμογή του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1579/74
της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 1974 σχετικά με τους
τρόπους υπολογισμού της εισφοράς κατά την εισαγωγή που
εφαρμόζεται στα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα
σιτηρά και την όρυζα και τον προκαθορισμό της εισφοράς
αυτής για τα προϊόντα αυτά καθώς και για τις σύνθετες
τροφές με βάση τα σιτηρά (5), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

ότι, για να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, η εισφορά
έναντι τους πρέπει να μειώνεται, για ορισμένα μεταποιη
μένα προϊόντα με βάση τα σιτηρά, κατά το ποσό του
σταθερού στοιχείου, καθώς και, για ορισμένα από τα προϊ
όντα αυτά, κατά ένα μέρος του μεταβλητού στοιχείου ■ ότι
η μείωση αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου (7)
σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται σε γεωργικά προϊ
όντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, καταγωγής των κρατών
ΑΚΕ, όπως παρατάθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
444/92 (8) ·

ότι οι κανόνες που πρέπει να εφαρμοσθούν για να υπολογι
σθεί το μεταβλητό στοιχείο της εισφοράς κατά την εισα
γωγή μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την
όρυζα ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α)
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και στο άρθρο 12
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
141 8/76 * ότι η επίπτωση, επί του κόστους παραγωγής των
προϊόντων αυτών, των εισφορών που εφαρμόζονται στα
προϊόντα τους βάσεως καθορίζεται, δυνάμει του άρθρου 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1620/93 της Επιτροπής της
25ης Ιουνίου 1993 σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής και
εξαγωγής μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και
την όρυζα (4) από το μέσο όρο των εισφορών που εφαρμό
ζονται σ' αυτά τα προϊόντα βάσεως κατά τις είκοσι πέντε
πρώτες ημέρες του μήνα που προηγείται εκείνου της εισα
γωγής · ότι αυτός o μέσος όρος, προσαρμοζόμενος σύμφωνα
με την τιμή κατωφλίου των εν λόγω προϊόντων βάσεως που
ισχύουν το μήνα της εισαγωγής, υπολογίζεται σε συνάρ
τηση με την ποσότητα των προϊόντων βάσεως που θεωρεί
ται ότι εισήχθη στην παραγωγή του μεταποιημένου προϊό
ντος ή του ανταγωνιστικού προϊόντος που χρησιμοποιείται
ως αναφορά για τα μεταποιημένα προϊόντα που δεν περιέ
χουν σιτηρά ·

(')
0
( 3)
(4)

ταία απο τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1740/78 (6), η εισφορά
που καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο κατόπιν προσθήκης
του σταθερού στοιχείου τροποποιείται όταν η εισφορά που
εφαρμόζεται στα προϊόντα βάσεως απέχει του μέσου όρου
των εισφορών, o οποίος υπολογίζεται όπως ελέχθη
ανωτέρω, πλέον των 3,02 Ecu ανά τόνο ■

181
166
154
155

της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
25. 6. 1976, σ. 1 .
25 . 6. 1993, σ. 5 .
26. 6. 1993, σ. 29.

(5) ΕΕ αριθ. L 168 της 25. 6. 1974, σ. 7 .

οτι o κανονισμος (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συμβουλίου (9),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
3714/92 ( ιο), προβλέπει, στο άρθρο 3 παράγραφος 4, ότι, στα
πλαίσια ετήσιας ποσότητας 8 000 τόνων, η εισφορά δεν
εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στο γαλλικό διαμέρισμα
της νήσου της Ρεϋνιόν πίτουρων μαλακού σίτου που
υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2302 30, καταγωγής των κρατών
της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) ·

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 ("), δεν επιβάλλονται
δασμοί κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής υπερπό
ντιων χωρών και εδαφών
οτι o κανονισμος (ΕΟΚ) αριθ. 3834/90 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1990 σχετικά με τη μείωση, για το 1991 ,
των εισφορών για ορισμένα γεωργικά προϊόντα προελεύ
σεως ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών ( I2), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1028/93 C 3), προβλέπει μείωση κατά 50 % της εισφοράς κατά
την εισαγωγή στην Κοινότητα για το προϊόν που υπάγεται
στον κωδικό ΣΟ 1108 1300, εντός των ορίων σταθερής
ποσότητας 5 000 τόνων ετησίως ·
(6) ΕΕ αριθ. L 202 της 26. 7. 1978, σ. 8.
O ΕΕ αριθ. L 84 της 30. 3 . 1990, σ. 85 .
(8) ΕΕ αριθ. L 52 της 27 . 2. 1992, σ. 7.
(9) ΕΕ αριθ. L 356 της 24. 12. 1991 , σ. 1 .
( 10) ΕΕ αριθ. L 378 της 23 . 12. 1992, σ. 23 .
0 1 ) ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1991 , σ. 1 .
( η) ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, α 121 .
( I3) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993 , σ. 1 .
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ότι οι κανονισμοί ( ΕΟΚ) αριθ. 518/92 0 ), (ΕΟΚ) αριθ.
519/92 (2) και ( ΕΟΚ) αριθ. 520/92 (3) του Συμβουλίου της
27ης Φεβρουαρίου 1992 σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες
εφαρμογής των ενδιάμεσων συμφωνιών για το εμπόριο και
εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και
Χάλυβα, αφενός, και της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της
Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Τσεχικής και Σλοβακι
κής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας αφετέρου, καθιέρωσαν
σύστημα μειώσεως των εισφορών κατά την εισαγωγή
ορισμένων προϊόντων · ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
585/92 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 955/92 (5), καθόρισε τις λεπτομέ
ρειες εφαρμογής στον τομέα των σιτηρών του καθεστώτος
που προβλέπεται στις συμφωνίες αυτές ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 430/87 του Συμβουλίου της
9ης Φεβρουαρίου 1987 για το καθεστώς εισαγωγών που
εφαρμόζεται στα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 0714 10 και
0714 90, καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
3909/92 (7), έχει καθορίσει τις προϋποθέσεις κάτω από τις
οποίες η εισφορά περιορίζεται στο 6 % ad valorem ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2730/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 για τη γλυκόζη και τη λακτόζή (8),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
222/88 (9), θεσπίζει ιδίως ότι το καθεστώς που προβλέπεται
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και από τις διατά
ξεις που θεσπίστηκαν για την εφαρμογή του κανονισμού
αυτού για τη γλυκόζη και το σιρόπι γλυκόζης που υπάγο
νται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 91 , 1702 30 99 και
1702 40 90 και επεκτείνεται στη γλυκόζη και στο σιρόπι
γλυκόζης που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 51 και
1702 30 59 · ότι, κατά συνέπεια, η εισφορά που καθορίστηκε
για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 1702 30 91 , 1702 30 99 και

1702 40 90 εφαρμόζεται επίσης για τα προϊόντα των κωδι
κών ΣΟ 1702 30 51 και 1702 30 59 · ότι, για να εξασφαλιστεί
η καλή εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, θα πρέπει, ως
ερμηνευτική δήλωση, να περιληφθούν τα προϊόντα αυτά
καθώς και η εφαρμοζόμενη σχετική εισφορά στον κατά
λογο των εισφορών ■
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου ( ,0) 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.
1068/93 της Επιτροπής ("),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο δ) του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο γ) του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 και οι
οποίες υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1620/93
καθορίζονται στο παράρτημα.
Αρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L
L
L

56 της 29. 2. 1992, σ. 3 .
56 της 29. 2. 1992, σ. 6.
56 της 29. 2. 1992, σ. 9.
62 της 7. 3. 1992, σ. 40.
102 της 16. 4. 1992, α 26.
43 της 13 . 2. 1987, σ. 9.
394 της 31 . 12 . 1992, σ. 23.
281 της 1 . 11 . 1975 , σ. 20.
28 της 1 . 2. 1988, σ. 1 .

( |0) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(") ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5 . 1993, σ. 106.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού των εισφορών που εφαρμόζονται
κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
(Ecu/τόνο)

(Ecu/τόνο)

Εισφορές C)

Εισφορές (#)
Κωδικός ΣΟ

AΓP

Κωδικός ΣΟ

,

Τρίχες χώρες

AΓP

Τρίτες χώρες

(εκτός ΑCΡ)

(εκτός ΑCΡ)

0714 10 10 (')

122,33

128,98

1104 22 90

81,33

84,35

0714 10 91

1 25,96 P) ( 7 )

125,96

1104 23 10

212,45

215,47

0714 10 99

124,15

128,98

071490 11

1 25,96 (3) (7 )

125,96

1104 23 30
1104 23 90

212,45
135,44

215,47
138,46

0714 9019

124,15 (3)

128,98

1102 20 10

239,00

245,04

1102 20 90

135,44

1104 29 11

175,93

178,95

1104 29 15

181,24

184,26

138,46

1104 29 19

227,02

230,04
214,67

.

1102 30 00

174,16

177,18

1104 29 31

211,65

1102 90 10

226,73

232,77

1104 29 35

218,03

221,05

1102 90 30

143,52

149,56

1104 29 39

227,02

230,04

1102 90 90

144,73

147,75

1104 29 91

134,93

137,95

1103 1200

143,52

149,56

1104 29 95

139,00

142,02

239,00

245,04

1104 29 99

144,73

147,75

11031390

135,44

138,46

110430 10

99,21

105,25

1103 1400

174,16

177,18

1104 30 90

99,59

105,63

1103 19 10

245,29

251,33

1106 20 10

122,33 0

128,98

1103 19 30

226,73

232,77

1106 20 90

210,15 0

234,33

1103 1990

144,73

147,75

1108 11 00

291,02

311,57

1103 21 00

238,10

244,14

1108 1200

213,78

234,33

1103 29 10

245,29

251,33

1108 13 00

213,78

234,33 0

1103 29 20

226,73

232,77

1108 14 00

106,89

234,33

1103 29 30

143,52

149,56

1108 19 10

249,74

280,57

106,89 0

234,33

1103 13 10

1103 29 50

239,00
174,16

245,04
177,18

1108 1990
1109 00 00

529,12

710,46

1103 29 90

144,73

147,75

1702 30 51

278,84

375,56

1702 30 59

213,78

280,27

1103 2940

1104 1110

128,48

131,50

1104 11 90

251,92

257,96

1702 30 91

278,84

375,56

1104 12 10

81,33

84,35

1702 30 99

213,78

280,27

1104 12 90

159,47

165,51

1702 40 90

213,78

280,27

1104 19 10

238,10

244,14

1702 90 50

213,78

280,27

1104 1930

245,29

251,33

1702 90 75

292,12

388,84

11041950

239,00

245,04

1702 90 79

203,15

269,64

1104 19 91

295,74

301,78

2106 90 55

213,78

280,27

1104 1999

255,40

261,44

2302 10 10

54,74

60,74

1104 21 10

201,54

204,56

2302 10 90

117,31

123,31

110421 30

201,54

204,56

2302 20 10

54,74

60,74

1104 2150

314,90

320,94

2302 20 90

117,31

123,31

1104 2190

128,48

131,50

2302 30 10

54,74 0

60,74

84,35
146,54
146,54
130,60

2302 30 90

117,31 0

123,31

1104 22 10 10 (4)
1104 22 10 90 (5)
1104 22 30
1104 22 50

81,33
143,52
143,52
127,58

2302 40 10

54,74

60,74

2302 40 90

117,31

123,31

2303 10 11

265,56

446,90
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C ) 6% κατ' αςιαν κάτω απο ορισμένες προϋποθέσεις.

(:) Σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1180/87 του Συμβουλίου, η εισφορά αυτή μειώνεται κατά 5.44 Ecu ανά τόνο για τα προϊόντα καταγωγής Τουρκίας.

(-) Σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 715/90, δεν εισπράττεται εισφορά για τα ακόλουθα προϊόντα καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του
Ειρηνικού :
— προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 0714 10 91 ,
— προϊόντα που υπάγονται στον κιοδικό ΣΟ 0714 90 11 και ρίζες αρραρούτης που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 071490 19,

— άλευρα και σιμιγδάλια αρραρούτης που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1106 20,
— άμυλο αρραρούτης που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1108 19 90.
(4) Κωδικός Tarie : βρώμη κομμένη στις άκρες.
(5 ) Κωδικός Tarie : ΣΟ 1104 22 10 άλλη από βρώμη κομμένη στις άκρες.

(6) Στο πλαίσιο του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 3834/90. η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα για το προϊόν που υπάγεται
στον κωδικό ΣΟ 1108 13 00 μειώνεται κατά 50%, εντός των ορίων σταθερής ποσότητας 5 000 τόνων.

( 7) 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.

(*) Δεν εφαρμόζονται δασμοί κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερπόντιων χωρών και εδαφών σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK.

(9) Με τους όρους του κανονισμού ( ΕΟ'Κ ) αριθ. 3763/91 . δεν εφαρμόζεται εισφορά στα πίτουρα μαλακού σίτου που κατάγονται από τα κράτη της Αφρικής, της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και εισάγονται απευθείας στο γαλλικό διαμέρισμα της νήσου της Ρεϋνιόν.

( |0 ) Τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται, στα πλαίσια των προσωρινών συμφωνιών που συνήφθησαν μεταξύ της Πολωνίας, της Τσεχικής και
Σλοβακικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 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. 2112/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993

περί καθορισμού των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των σύνθετων
ζωοτροφών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

οτι, σύμφωνα με το άρθρο 101 παραγραφος 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 (5), δεν επιβάλλονται
δασμοί κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής υπερ
πόντιων χωρών και εδαφών ·

Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1993 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :

ότι οι κανόνες που πρέπει να εφαρμοσθούν για τον υπολο
γισμό του μεταβλητού στοιχείου της εισφοράς κατά την
εισαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών αναγράφονται στο
άρθρο 1 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 ■ ότι η επίπτωση, στο κόστος παραγωγής των
τροφών αυτών, των εισφορών που εφαρμόζονται στα προϊ
όντα βάσεως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1619/93 της Επιτροπής της 25ης
Ιουνίου 1993 περί του καθεστώτος που εφαρμόζεται στις
σύνθετες ζωοτροφές με βάση τα σιτηρά (2), από το άθροι
σμα των ποσών που ισούνται με το μέσο όρο των εισφορών
που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια των είκοσι πέντε
πρώτων ημερών του μήνα που προηγείται εκείνου της εισα
γωγής στις ποσότητες των προϊόντων βάσεως που θεωρούν
ται ότι εισήχθησαν στην παρασκευή των εν λόγω σύνθετων
τροφών, με την προσαρμογή του μέσου αυτού όρου
σύμφωνα με την τιμή κατωφλίου των προϊόντων βάσεως
που ισχύουν το μήνα της εισαγωγής
ότι το σταθερό στοιχείο προσδιορίστηκε στο άρθρο 6 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1619/93 ;
ότι, για να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, η εισφορά
έναντι τους πρέπει να μειώνεται, για ορισμένα μεταποιη
μένα προϊόντα με βάση τα σιτηρά, κατά το ποσό του
σταθερού στοιχείου, καθώς και, για ορισμένα από τα προϊ
όντα αυτά, κατά ένα μέρος του μεταβλητού στοιχείου · ότι
η μείωση αυτή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου της
5ης Μαρτίου 1990 σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται
στα γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που
προκύπτουν από τη μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων
καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και
του Ειρηνικού ή των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (3),
όπως παρατάθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.

ότι, επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόφαση
93/239/EOK του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993
σχετικά με τη σύναψη συμφωνιών με τη μορφή ανταλλαγής
επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της
Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας,
του Βασιλείου της Σουηδίας και της Δημοκρατίας της
Φινλανδίας, αφετέρου, για την προσωρινή εφαρμογή των
συμφωνιών περιορισμένων διακανονισμών του γεωργικού
τομέα που υπεγράφησαν από τα ίδια μέρη στο Πόρτο στις 2
Μαΐου 1992 (6) * ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1267/93 της
Επιτροπής (7) έχει καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής για
την εισαγωγή των προϊόντων αυτών καταγωγής Σουηδίας ·
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (8) 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.
1068/93 της Επιτροπής f),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Οι εισφορές που εισπράττονται κατά την εισαγωγή των
σύνθετων τροφών που περιλαμβάνονται στον κανονισμό
( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και υπάγονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 1619/93 καθορίζονται στο παράρτημα.

Αρθρο 2

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

444/92 (4) C)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
155 της 26. 6. 1993, σ. 24.
84 της 30. 3 . 1990, σ. 85 .
52 της 27 . 2. 1992, σ. 7.

( 5)
(6)
(')
(S)
C)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αρι9.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

263
109
129
387
108

της
της
της
της
της

19. 9. 1991 , σ. 1 .
1 . 5 . 1993 , σ. 1 .
27. 5 . 1993 , σ. 14.
31 . 12. 1992, σ. 1 .
1 . 5 . 1993 , σ. 106.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993.
Γ<α την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού των εισφορών που εφαρμόζονται
κατά την εισαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών
(ECU/τόνο)

Εισφορά (')

Κωδικός ΣΟ
ΑCΡ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑCΡ)

2309 10 11

21,24

32,12 (-1 )

2309 10 13

498,99

509,87 ( 2)

2309 10 31

66,39

77,27 0

2309 10 33

544,14

555,02 0

2309 10 51

132,78

143,66 0

2309 10 53

610,53

621,410

2309 90 31

21,24

32,12

2309 90 33

498,99

509,87

2309 9041

66,39

77,27

2309 9043

544,14

555,02

2309 90 51

132,78

143,66

2309 90 53

610,53

621,41

C ) Δεν εφαρμόζονται δασμοί κατα την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των ΥΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος I
της απόφασης 91 /482/EOK.
O H εισφορά μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που απορρέουν από τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της
Σουηδίας ( ΕΕ αριθ. L 109 της 1 . 5. 1993) και από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1267/93 ( ΕΕ αριθ. L 129 της 27. 5. 1993 ).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2113/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993

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. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας :
ότι, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 4 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, 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 o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 της Επιτροπής (2),
περί θεσπίσεως των λεπτομερειών εφαρμογής σχετικά με τη
χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς και
των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση διαταρα
χής στον τομέα των σιτηρών, επέτρεψε τον καθορισμό ενός
διορθωτικού στοιχείου για τα προϊόντα που περιλαμβάνο
νται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ■ ότι το διορθωτικό αυτό στοιχείο
πρέπει να υπολογιστεί λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων
που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1533/93 ■

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

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (3) 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.
1068/93 της Επιτροπής (4) ·
ότι από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό
στοιχείο καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού ·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στις επιστροφές
που καθορίσθηκαν εκ των προτέρων για τις εξαγωγές
σιτηρών, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92,
με εξαίρεση τη βύνη, καθορίζεται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
( : ) ΕΕ αριθ. L 151 της 23. 6. 1993, σ. 15 .

(3) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(4) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5 . 1993 , σ. 106.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού του διορθωτικού στοιχείου που
εφαρμόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά
(Εαι/τονο)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμος (')

Τρέχων

|η

2η

3η

4η

5η

6ΐ1

προθεσμία

προθεσμία

προθεσμία

προθεσμία

προθεσμία

προθεσμία

8

9

10

II

12

I

2

—

—

—

—

—

—

0709 90 60 000

—

—

0712 9019 000

—

_______

10011000200

—

_______

100110 00 400

—

_______

100190 91000

—

_______

1001 90 99 000
1 002 00 00 000
1003 00 10 000
1003 00 20 000
1003 00 80 000

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 00 200

—

10040000 400

—

_______

1005 10 90 000

—

____

1005 90 00 000

01

0

1007 00 90 000

—

_______

10082000000

-

____

___

110100 00
1 101 00 00
1 101 00 00
1 101 00 00
1 1 0 1 00 00

100
130
150
170
1 80

01
01
01
01
01

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1 101 00 00 190

—

—

—

—

—

110100 00 900

—

—

—

—

—

1102 10 00 500

01

0

0

0

0

1 102 10 00 700

—

—

—

—

1102 10 00 900

—

—

—

1103 1130 200

01

0

1103 1130 900

—

1103 1150 200
1103 1150 400

0

0
0
0
0
0

- 70,00

0
0
0
0
0

- 70,00

0
0
0
0
0

___

- 70,00

—

—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—

—

—

—

—

—

0

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

0

0

0

0

0

0

—

—

—

—

—

—

—

01
01

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1103 1150 900

—

—

—

—

—

—

—

—

1103 1190 200

01

0

0

0

0

0

0

0

1103 1190 800

—

—

—

—

—

—

--

—

C ) Προορισμοί :
01 όλες οι τρίτες χώρες.

ΝΒ : 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. 2114/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993

περί καθορισμού του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 η επιστροφή που εφαρμόζεται για τις
εξαγωγές των σιτηρών την ημέρα καταθέσεως της αιτήσεως
για την έκδοση πιστοποιητικού, προσαρμοσμένη σύμφωνα
με την τιμή κατωφλίου που θα ισχύει κατά το μήνα
εξαγωγής, εφαρμόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε μια εξαγωγή
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της
ισχύος του πιστοποιητικού · ότι, στην περίπτωση αυτή, ένα
διορθωτικό στοιχείο εφαρμόζεται στην επιστροφή ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 της Επιτροπής (2)
περί θεσπίσεως των λεπτομερειών εφαρμογής σχετικά με τη
χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και
των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση διαταρα
χής στον τομέα των σιτηρών επέτρεψε τον καθορισμό ενός
διορθωτικού στοιχείου για τη βύνη που περιλαμβάνεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 · ότι το διορθωτικό αυτό στοιχείο πρέπει να
υπολογιστεί λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που περι
λαμβάνονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

κασία · ότι δύναται να τροποποιείται στο διάστημα που
μεσολαβεί μεταξύ δύο καθορισμών ·
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (3) 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.
1068/93 της Επιτροπής (4) ·

ότι από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό
στοιχείο καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού ■

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

Άρθρο 1

Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στις επιστροφές
που καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές της
βύνης, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, καθορίζεται στο
παράρτημα.

1533/93 ·

Άρθρο 2

ότι το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται ταυτόχρονα με τον
καθορισμό της επιστροφής και σύμφωνα με την ίδια διαδι

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

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

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1993 , σ. 21 .
0 ΕΕ αριθ. L 151 της 23. 6. 1993, σ. 15.

(3) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(4) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού του διορθωτικού στοιχείου που
εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη
(Ecu/τονο)

1η ,

2η

3η

4η

5ΐ1

8

9

10

II

12

1

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

1107 1019 000

0

0

0

0

0

0

Κωδικός προϊόντος

Τρέχων

προθεσμία προθεσμία προθεσμία προθεσμία προθεσιΰα

1107 10 91 000

0

0

0

0

0

0

1107 1099000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0

(Ecu/τονο)

Κωδικός προϊόντος

6η

7η

8η

9η

10η

11η

2

3

4

5

6

7

προθεσμία προθεσμία προθεσμία προθεσμία προθεσμία προθεσμία

1107 10 11 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 000

0

0

0

0

0

0

1107 10 91000

0

0

0

0

0

0

1107 1099000

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 000

0

0

0

0

0

0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2115/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιουλίου 1993

περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2
τρίτο εδάφιο,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της
όρυζας (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1544/93 (3), και ιδίως το άρθρο 17 παρά
γραφος 2 τέταρτο εδάφιο,
Εκτιμώντας :
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/
76, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 των κανονισμών
αυτών και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα
είναι δυνατόν να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά την
εξαγωγή ■
ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1431 /76 του Συμβουλίου (4) περί θεσπίσεως, αντιστοίχως,
για τον τομέα της όρυζας, των γενικών κανόνων σχετικά με
τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτή
ρια καθορισμού του ύψους τους, οι επιστροφές καθορίζο
νται αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι
προοπτικές εξελίξεως των διαθέσιμων ποσοτήτων των
σιτηρών, της όρυζας και των θραυσμάτων της, καθώς και οι
τιμές τους στην αγορά της Κοινότητας, και αφετέρου οι
τιμές των σιτηρών, της όρυζας, των θραυσμάτων της και
των προϊόντων του τομέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά ·
ότι κατά τα ίδια αυτά άρθρα έχει επίσης σημασία να
εξασφαλισθεί στις αγορές των σιτηρών και της όρυζας ισορ
ροπία και κανονική εξέλιξη των τιμών και των συναλλαγών
και επιπλέον να ληφθεί υπόψη η οικονομική πλευρά των
σχεδιαζόμενων εξαγωγών και η ανάγκη για αποφυγή διατα
ραχών στην αγορά της Κοινότητας·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1620/93 του Συμβουλίου
σχετικά με το καθεστώς της εισαγωγής και εξαγωγής μετα
ποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα (5),
(')
O
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181
166
154
166
155

της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
25. 6. 1976, σ. 1 .
25. 6. 1993, σ. 5.
25. 6. 1976, σ. 36.
26. 6. 1993, σ. 29.

καθόρισε, στο άρθρο 4, τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρεπει
να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της επιστροφής
για τα προϊόντα αυτά ·
ότι πρέπει να κλιμακωθεί η επιστροφή που παρέχεται σε
ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα σε συνάρτηση, ανάλογα
με τα προϊόντα, με την περιεκτικότητά τους σε τέφρες, σε
ακατέργαστη κυτταρίνη, σε λευκώματα, σε λιπαρές ουσίες ή
σε άμυλο, η περιεκτικότητα δε αυτή είναι ειδικά αντιπροσω
πευτική για την ποσότητα του προϊόντος βάσεως που ενσω
ματώνεται πράγματι στο μεταποιημένο προϊόν

ότι για τις ρίζες μανιόκας και άλλες ρίζες και κονδύλους,
καθώς και για τα άλευρα αυτών, η οικονομική πλευρά των
εξαγωγών που θα μπορούσαν να σχεδιασθούν, αφού
ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη η φύση και η προέλευση των
προϊόντων αυτών, δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον
καθορισμό μιας επιστροφής κατά την εξαγωγή · ότι για
ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα σιτηρά η
ασήμαντη συμμετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο
δεν καθιστά προς το παρόν αναγκαίο τον καθορισμό μιας
επιστροφής κατά την εξαγωγή ·
ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν
αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα
προϊόντα ανάλογα με τον προορισμό τους·
ότι 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.
1068/93 της Επιτροπής (7) '
ότι η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά το μήνα ·
ότι είναι δυνατόν να τροποποιείται ενδιάμεσα ·

ότι με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου
(8) έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊ
κής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημο
κρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)·
ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες κατα
στάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιο
ριστικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών ·
(6) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, α 1 .
O ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5 . 1993, σ. 106.
(8) ΕΕ αριθ. L 102 της 28. 4. 1993, σ. 14.
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ότι ορισμένα μεταποιημένα προϊοντα με βαση τον αραβο
σιτο είναι δυνατόν να υποστούν θερμική επεξεργασία από
την οποία υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε στην χορήγηση
επιστροφής που δεν αντιστοιχεί στην ποιότητα του προϊ
όντος · ότι πρέπει να προσδιοριστεί ότι τα προϊόντα αυτά,
τα οποία περιέχουν προζελατινοποιημένο άμυλο δεν δύνα
ται να επωφεληθούν των επιστροφών κατά την εξαγωγή ·

ότι από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι οι
επιστροφές πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με το παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού ·
ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,

31 . 7. 93

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο /

Οι επιστροφές των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76, και υπάγονται στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1620/93 καθορίζονται σύμφωνα με το
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Αρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται
κατά την εξαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
(Ecu/τόνο)

(Ecu/wvo)

Κωδικός προϊόντος

1102 20 10 100 (-)
1 102 20 10 300 (2)

Επιστροφή (')

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (')

124,03
106,31

1104 23 10 900

—

110429 11000

42,67

1102 20 10 900 (2)

—

1104 29 15 000

—

1 102 20 90 100 (2)

106,31

1104 29 19 000

—

1 1 02 20 90 900 (2)

—

1104 29 91 000
1104 29 95 000
11043010 000

41,83
41,83
10,46

1104 30 90 000
1107 10 11000
1107 10 91 000

22,15
74,46
88,70

1108 11 00200
1108 1100300

83,66
83,66

1102 30 00 000

—

1 102 90 10 100
110290 10900
11029030 100

74,75
50,83
105,46

1102 90 30 900

—

1103 12 00 100

105,46

1103 12 00 900

—

1103
1103
1103
1103
1 103
1 103

13 10 100 (2)
13 10 300O
13 10 500 (2)
13 10 900 (2)
13 90 100 (2)
13 90 900 (2)

159,46
124,03
106,31
—
106,31
—

1108 11 00 800

—

1108 12 00 200
1108 12 00 300

141,74
141,74

1108 12 00 800

—

1108 13 00 200
1108 13 00 300

141,74
141,74

1103 14 00 000

—

1108 13 00 800

—

1103 19 10 000
1103 19 30 100

41,83
77,24

1108 14 00 200

—

1103 19 30 900

—

1108 14 00 300
1108 1400 800

—
—

110321 00000
1103 29 20 000

42,67
50,83

1108 19 10 200
1108 19 10 300

122,39
122,39

1103 29 30 000

—

1103 29 40 000

—

1104 1190 100

74,75

1104 1190 900

—

1104 12 90 100
11041290300

117,18
93,74

1104 12 90 900

—

1104 19 10 000
1104 19 50 110
1104 19 50 130

42,67
141,74
115,17

1104 19 50 150

—

1104 19 50 190
1104 19 50 900
1104 19 91 000

—
—
—

1104 2110 100

74,75

1108
1108
1108
1108

19
19
19
19

10
90
90
90

800
200
300
800

—
—
—
—

11090000 100

0,00

1109 00 00 900

—

1702 30 51 000
1702 30 59 000
1702 30 91000
1702 30 99 000
1702 40 90 000
1702 90 50 100
1702 90 50 900
1702 90 75 000
1702 90 79 000
2106 90 55 000

185,15
141,74
185,15
141,74
141,74
185,15
141,74
194,01
134,66
141,74

1104 21 10 900

—

1104 2130 100

74,75

2302 10 10 000

—

1104 2130 900

—

2302 10 90 100

11042150 100
11042150300

99,66
79,73

—
—
—
—

1104 2150 900

—

2302 10 90 900
2302 20 10 000
2302 20 90 100

1104 22 10 100

93,74

2302 20 90 900

—

1104 22 10 900

—

2302 30 10 000

—

11042230 100

99,60

2302 30 90 000

—

1104 22 30 900

—

2302 40 10 000

—

1104 22 50 000

-

2302 40 90 000

1104 23 10 100
1104 23 10 300

132,89
101,88

2303 10 11100
2303 10 11900

—
—
—

C ) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας ( Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τηρηση
των όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 990/93.
( :) Δεν χορηγείται καμία επιστροφή στα προϊόντα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία η οποία συνεπάγεται προζελατινοποίηση του αμύλου.

ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3846/87
της Επιτροπής.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2116/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιουλίου 1993

περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων
ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 4
τρίτο εδάφιο,
Εκτιμώντας ;

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού
αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα
είναι δυνατόν να καλύπτεται με μια επιστροφή κατά την
εξαγωγή ■

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1913/69 της Επιτροπής της
29ης Σεπτεμβρίου 1969 περί της χορηγήσεως και του προκα
θορισμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή των σύνθετων
ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά (2), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3630/91 (3),
προβλέπει ότι o υπολογισμός της επιστροφής κατά την
εξαγωγή βασίζεται κυρίως στους λογαριασμούς των
επιστροφών που χορηγούνται και των εισφορών που υπολο
γίζονται για τα σιτηρά βάσης που χρησιμοποιούνται συχνό
τερα και οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με την τιμή
κατωφλίου που ισχύει για τον τρέχοντα μήνα ■ ότι για τον
υπολογισμό αυτό λαμβάνεται υπόψη η περιεκτικότητα σε
προϊόντα σιτηρών · ότι πρέπει, στο εξής, να ταξινομηθούν,
με σκοπό την απλούστευση, οι σύνθετες τροφές κατά κατη
γορίες και να καθορισθεί η επιστροφή που αντιστοιχεί σε
κάθε κατηγορία με βάση την ποσότητα των προϊόντων
σιτηρών που περιλαμβάνονται στην εξεταζόμενη κατη
γορία · ότι για τον καθορισμό του ποσού της επιστροφής
λαμβάνονται επίσης υπόψη οι δυνατότητες και οι όροι
αγοράς των εν λόγω προϊόντων στη διεθνή αγορά, η ανάγκη
αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας και η
οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων εξαγωγών ·

ότι, εντούτοις, για τον καθορισμό της επιστροφής είναι
σκόπιμο στην παρούσα κατάσταση να βασισθούμε στη
διαπιστωμένη διαφορά, στην κοινοτική και τη διεθνή
αγορά, του κόστους των πρώτων υλών που χρησιμοποιούν
ται γενικά για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών,
πράγμα το οποίο θα επιτρέψει να ληφθεί καλύτερα υπόψη η
(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
(:) ΕΕ αριθ. L 246 της 30. 9. 1969, σ. 11 .
(3) ΕΕ αριS. L 344 της 14. 12. 1991 , σ. 40.

οικονομική πραγματικότητα σε σχέση με τις εξαγωγές των
προϊόντων αυτών
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1619/93 της Επιτροπής (4), η εισφορά μπορεί να διαφοροποι
ηθεί ανάλογα με τον προορισμό ·
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
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.
1068/93 της Επιτροπής (6) ·
ότι η επιστροφή καθορίζεται μία φορά το μήνα · ότι είναι
δυνατόν να τροποποιείται ενδιάμεσα ·
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου
(7) έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊ
κής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημο
κρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)·
ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες κατα
στάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιο
ριστικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών ·
ότι από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι οι
επιστροφές πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με το παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού·
ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών
που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και
υπάγονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1619/93 καθορίζο
νται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
ΆρSρο 2

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

(4)
(5)
(6)
C)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αρι9.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

155
387
108
102

της
της
της
της

26. 6. 1993, σ. 24.
31 . 12. 1992, σ. 1 .
1 . 5 . 1993 , σ. 106.
28. 4. 1993, σ. 14.
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 191 /41

Αριθ. L 191 /42

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

31 . 7. 93

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται
κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά
(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (')

2309 10 11 110
2309 10 13 110
2309 10 31 110
2309 10 33 110
2309 10 51 110
2309 10 53 110
2309 90 31110
2309 90 33 110
2309 90 41 110
2309 90 43 110
2309 90 51110
2309 90 53 1 10
2309 10 11190
2309 10 13 190
2309 10 31190
2309 10 33 190
230910 51190
2309 10 53 190
2309 90 31190
2309 90 33 190
2309 90 41190
2309 90 43 190
2309 90 51190
2309 90 53 190
2309 10 11210
2309 10 13 210
2309 10 31210
2309 10 33 210
2309 10 51 210
2309 10 53 210
2309 90 31210
2309 90 33 210
2309 90 41210
2309 90 43 210
2309 90 51210
2309 90 53 210
2309 10 11290
2309 10 13 290
2309 10 31290
2309 10 33 290
2309 10 51290
2309 10 53 290
2309 90 31290
2309 90 33 290
2309 90 41290
2309 90 43 290
2309 90 51290

4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
4,43
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
8,86
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58
4,58

(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (')

2309 90 53 290

4,58

2309 10 11310
2309 10 13 310
2309 10 31 310
2309 10 33 310
2309 10 51 310
2309 10 53 310
2309 90 31 310
2309 90 33 310

17,72
17,72
17,72
17,72
17,72
17,72
17,72
17,72

2309 90 41 310

,

^

17,72

2309 9043 310
2309 90 51 310
2309 90 53 310
2309 1011 390
2309 10 13 390
2309 10 31 390
2309 10 33 390
2309 10 51 390
2309 10 53 390
2309 90 31 390
2309 90 33 390
2309 9041 390
2309 9043 390
2309 90 51390
2309 90 53 390
2309 10 31 410
2309 10 33 410
2309 10 51 410
2309 10 53 410
2309 90 41410
2309 90 43 410
2309 90 51 410
2309 90 53 410
2309 10 31 490
2309 10 33 490
2309 10 51 490
2309 10 53 490
2309 90 41 490
2309 90 43 490

17,72
17,72
17,72
9,17
9,17
9,17
9,17
9,17
9,17
9,17
9,17
9,17
9,17
9,17
9,17
26,58
26,58
26,58
26,58
26,58
26,58
26,58
26,58
13,75
13,75
13,75
13,75
13,75
13,75

2309 90 51 490
2309 90 53 490
2309 10 31 510
2309 10 33 510
2309 10 51510
2309 10 53 510
2309 9041 510
2309 9043 510

13,75
13,75
35,44
35,44
35,44
35,44
35,44
35,44
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Αριθ. L 191 /43
(Ecu/τόνο)

(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (')

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (')

2309 90 51 510
2309 90 53 510

35,44
35,44

2309 10 31
2309 10 33
2309 10 51
2309 10 53
2309 9041
2309 9043
2309 90 51
2309 90 53

590
590
590
590
590
590
590
590

18,33
18,33
18,33
18,33
18,33
18,33
18,33
18,33

2309 10 31 610

44,30

2309 10 33 610
2309 10 51 610
2309 10 53 610
2309 90 41 610
2309 9043 610
2309 90 51 610
2309 90 53 610
2309 10 31 690
2309 10 33 690
2309 10 51 690

44,30
44,30
44,30
44,30
44,30
44,30
44,30
22,92
22,92
22,92

2309 10 53 690
2309 90 41 690
2309 9043 690
2309 90 51 690
2309 90 53 690
2309 10 51 710
2309 10 53 710
2309 90 51 710
2309 90 53 710
2309 10 51 790
2309 10 53 790
2309 90 51 790
2309 90 53 790
2309 10 51 810
2309 10 53 810
2309 90 51 810
2309 90 53 810
2309 10 51 890
2309 10 53 890
2309 90 51 890
2309 90 53 890

22,92
22,92
22,92
22,92
22,92
53,15
53,15
53,15
53,15
27,50
27,50
27,50
27,50
62,01
62,01
62,01
62,01
32,08
32,08
32,08
32,08

C ) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβουνιο) μπορούν να χορηγηθούν μονο με την τηρηση
των όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 990/93 .

ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87
(ΕΕ αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1 .) της Επιτροπής.
Για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2309 10 11 , 2309 10 13, 2309 10 31 , 2309 10 33 , 2309 10 5.1 , 2309 10 53, 2309 90 31 , 2309 90 33,
2309 90 41 , 2309 90 43, 2309 90 51 και 2309 90 53, αλλά δεν περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα, δεν υπάρχει επιστροφή κατά την εξαγωγή.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2117/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993
περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα
προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1548/93 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 8 ,
Εκτιμώντας :

ότι, κατά το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 , εισπράττεται εισφορά κατά την εισα
γωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρά
γραφος 1 του κανονισμού αυτού ·
ότι η εισφορά για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο
1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 υπολογίζεται, κατά περίπτωση, κατ' αποκοπή, με
βάση την περιεκτικότητα σε σακχαρόζη ή την περιεκτικό
τητα σε άλλα σάκχαρα, που έχουν μετατραπεί σε σακχα
ρόζη, του υπό εξέταση προϊόντος και την εισφορά για τη
λευκή ζάχαρη · ότι οι εισφορές που ισχύουν για τη ζάχαρη
από σφένδαμνο και το σιρόπι από σφένδαμνο περιορίζονται
στο ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του παγιοποιη
μένου δασμού στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ ·
ότι, κατά το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 837/68
της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1968 σχετικά με τις λεπτομέ
ρειες εφαρμογής της εισφοράς στον τομέα της ζάχαρης (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 1428/78 (4), το ποσό βάσεως της εισφοράς ανά 100
χιλιόγραμμα προϊόντος πρέπει να καθορίζεται για περιεκτι
κότητα σε σακχαρόζη ανά 1 % ·
ότι το ποσό βάσεως της εισφοράς πρέπει να είναι ίσο προς
ένα εκατοστό του αριθμητικού μέσου όρου των εισφορών
που εφαρμόζονται ανά 100 χιλιόγραμμα λευκής ζάχαρης
κατά τη διάρκεια των είκοσι πρώτων ημερών του μήνα που
προηγείται εκείνου για τον οποίο έχει καθορισθεί το ποσό
βάσεως της εισφοράς· ότι o αριθμητικός μέσος όρος των
εισφορών πρέπει να αντικατασταθεί από την εισφορά που

εφαρμόζεται στη λευκή ζάχαρη την ημέρα του καθορισμού
του ποσού βάσεως, όταν η εισφορά αυτή απέχει τουλάχι
στον 0,73 Ecu από αυτόν τον μέσο όρο·
ότι το ποσό βάσεως πρέπει να καθορίζεται κάθε μήνα · ότι
πρέπει να είναι καθορισμένο κατά τη διάρκεια της περιόδου
που περιλαμβάνεται μεταξύ της ημέρας του καθορισμού του
C)
0
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
154
151
171

της
της
της
της

1 . 7. 1981 , σ, 4.
25. 6. 1993 , σ. 10.
30. 6. 1968 , σ. 42 .
28. 6. 1978, σ. 34.

και της πρώτης ημέρας του μήνα που ακολουθεί εκείνον για
τον οποίο εφαρμόζεται το ποσό βάσεως, αν η εισφορά που
εφαρμόζεται στη λευκή ζάχαρη απέχει τουλάχιστον 0,73
Ecu από τον αριθμητικό μέσο όρο που αναφέρεται παρα
πάνω ή από την εισφορά για τη λευκή ζάχαρη που έχει
χρησιμεύσει για τον καθορισμό του ποσού βάσεως· ότι,
στην περίπτωση αυτή, το ποσό βάσεως πρέπει να είναι ίσο
προς ένα εκατοστό της εισφοράς για τη λευκή ζάχαρη που
χρησιμοποιείται για την τροποποίηση ■

ότι το ποσό βάσεως που καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο
πρέπει να προσαρμοσθεί σύμφωνα με τις μεταβολές της
τιμής κατωφλίου που παρεμβάλλεται μεταξύ του μήνα
καθορισμού του ποσού βάσεως και της περιόδου εφαρ
μογής · ότι η προσαρμογή αυτή, ίση προς ένα εκατοστό της
διαφοράς μεταξύ των δύο αυτών τιμών κατωφλίου, πρέπει
να αφαιρείται από το ποσό βάσεως ή να προστίθεται σε
αυτό υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρά
γραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 837/68 ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1724/93 της Επιτροπής (5)
καθόρισε τις τιμές και τα ποσά που καθορίζονται σε Ecu
που εφαρμόζονται στον τομέα της ζάχαρης για την περίοδο
εμπορίας 1993/94 συνεπεία των νομισματικών επανευθυ
γραμμίσεων που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο εμπορίας
1992/93 ·

ότι η εισφορά για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο
1 παράγραφος 1 στοιχεία ζ) και η) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81 αποτελείται, κατά την παράγραφο 6 του
άρθρου 16, από ένα μεταβλητό και ένα σταθερό στοιχείο,
από τα οποία το σταθερό στοιχείο ισούται, για 100 χιλιό
γραμμα ξηράς ύλης, με το δέκατο του ποσού του σταθερού
στοιχείου που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 1 παρά
γραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92
του Συμβουλίου (6), για τον καθορισμό της εισφοράς κατά
την εισαγωγή των προϊόντων που υπάγονται στους κωδι
κούς ΣΟ 1702 30 91 , 1702 30 99, 1702 40 90 και 1702 90 50 και
το μεταβλητό ισούται, για 100 χιλιόγραμμα ξηράς ύλης, με
το εκατονταπλάσιο του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά
την εισαγωγή, που εφαρμόζεται από την πρώτη κάθε μήνα
για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοι
χείο δ) του προαναφερθέντος άρθρου 1 ■ ότι η εισφορά
πρέπει να υπολογίζεται κάθε μήνα ·

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 (7), δεν εφαρμόζονται
εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής υπερ
πόντιων χωρών και εδαφών ·
(5) ΕΕ αριθ. L 159 της 1 . 7. 1993, σ. 127.
(6) ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
( 7) ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1991 , σ. 1 .
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (') 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.
1068/93 της Επιτροπής (3) ·

Άρθρο 1

Οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχεία δ), ζ) και η ) του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1785/81
καθορίζονται όπως υποδεικνύεται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών οδηγεί στον καθορι
σμό των εισφορών κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊό
ντων όπως υποδεικνύεται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού,

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού του ποσού βάσεως της εισφοράς
κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
(σε Ecu)
Ποσό βάσεως

u-nr yn

ι. '

αν® ' °/ο περιεκτικότητας σε σακχαρόζη

και ανά 100 kg καθαρού βάρους

Ποσό της επιστροφής

για 100 kg ξηράς ουσίας (')

του εν λόγω προϊόντος (')

1702 20 10
1702 20 90
1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 60 90
1702 90 30
1702 90 60
1702 90 71
1702 90 90
2106 90 30
2106 90 59

0,4343
0,4343
—
—
—
0,4343
—
0,4343
0,4343
0,4343
—
0,4343

—
—
53,10
53,10
53,10
—
53,10
—
—
—
53,10
—

(') Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατα την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των ΥΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/EOK.

C ) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .

(ή ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2118/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιουλίου 1993

σχετικά με τον καθορισμό μειωμένης εισφοράς που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην
Πορτογαλία ορισμένων ποσοτήτων ακατέργαστης ζάχαρης που προορίζονται για τις πορτογα
λικές βιομηχανίες ραφιναρίσματος
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. 1 548/93 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας :

ότι το άρθρο 16α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81 προβλέπει την εφαρμογή, κατά τη διάρκεια
της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 1993, μειω
μένης εισφοράς κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία
ορισμένων ποσοτήτων ακατέργαστης ζάχαρης που κατάγο
νται από ορισμένες τρίτες χώρες και προορίζονται για τις

ότι, δυνάμει του εν λόγω άρθρου 16α παράγραφος 5 η μειω
μένη εισφορά που προαναφέρεται πρέπει να καθορίζεται
κάθε μήνα για τον επόμενο μήνα·

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (3) 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.
1068/93 της Επιτροπής (4) ·

ότι η εφαρμογή του συνόλου των ανωτέρω διατάξεων
οδηγεί σε καθορισμό της μειωμένης εισφοράς κατά την
εισαγωγή της εν λόγω ακατέργαστης ζάχαρης, όπως αναφέ
ρεται στον παρόντα κανονισμό,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

πορτογαλικές βιομηχανίες ραφιναρίσματος·
ότι βάσει του άρθρου 16ά παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 η εν λόγω εισφορά ισούται :
— με την τιμή παρέμβασης της ακατέργαστης ζάχαρης που
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 που ισχύει κατά την εισαγωγή,
— μειωμένη κατά ποσό ίσο με το μέσο όρο των τιμών σποτ
για την ακατέργαστη ζάχαρη που καταγράφονται στο
χρηματιστήριο του Λονδίνου, κατά περίπτωση εκφρα
σμένων στο στάδιο cif κατά τη διάρκεια των είκοσι
πρώτων ημερών του μήνα που προηγείται αυτού κατά
τον οποίον καθορίστηκε η μειωμένη εισφορά ·

Άρθρο 1

H μειωμένη εισφορά που εφαρμόζεται για την εισαγωγή
στην Πορτογαλία των ποσοτήτων ακατέργαστης ζάχαρης
του ποιοτικού τύπου που αναφέρονται στο άρθρο 16α του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/8 1 και προορίζονται για
ραφινάρισμα (κωδικοί ΣΟ 1701 11 10 και 1701 12 10) καθο
ρίζεται σε 24,10 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα.
Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου
1993 .

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

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αρι9. L 177 της 1 . 7 . 1981 , α 4.
0 ΕΕ αρι9. L 154 της 25 . 6. 1993 , σ. 10.

(3) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(4) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2119/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993
περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως για τις αποξηραμένες ζωοτροφές
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1117/78 του Συμβουλίου της
22ας Μαΐου 1978 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των αποξηραμένων ζωοτροφών ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2275/89 (2),
και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 1117/78, χορηγείται ενίσχυση για τις αποξηρα
μένες ζωοτροφές που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία β)
και γ) του ιδίου κανονισμού και παρασκευάζονται από
χορτονομές που έχουν συγκομισθεί στην Κοινότητα, όταν η
τιμή στόχου είναι ανώτερη από τη μέση τιμή της διεθνούς
αγοράς - ότι η ενίσχυση λαμβάνει υπόψη ένα ποσοστό
μεταξύ των δύο αυτών τιμών *
ότι η τιμή στόχου έχει καθορισθεί στον τομέα των αποξη
ραμένων ζωοτροφών, από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
1288/93 του Συμβουλίου (3) ·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3824/92 της Επιτροπής (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1663/93 (5), κατάρτισε τον πίνακα των τιμών και των
ποσών που καθορίστηκαν σε Ecu, που πρέπει να τροποποιη
θούν λόγω των νομισματικών επανευθυγραμμίσεων στα
οποία εφαρμόζεται o συντελεστής που καθορίστηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 537/93 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1331 /93 (7),
από την αρχή της περιόδου εμπορίας 1993/94, στο πλαίσιο
του καθεστώτος της αυτομάτου εξαλείψεως των αρνητικών
νομισματικών ποσών ■ ότι o συντελεστής αυτός πρέπει να
ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της ενισχύσεως από την
αρχή της εν λόγω περιόδου εμπορίας ·
ότι με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2065/92 του Συμβουλίου
(8), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1288/93 (9), καθορίστηκε σε 70% το ποσοστό που αναφέρε
ται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1117/78 για
την περίοδο εμπορίας 1 993/94 ·
ότι η μέση τιμή της διεθνούς αγοράς καθορίζεται για προϊ
όντα σε σύμπηκτα και χύμα, παραδοθέντα στο Ρότερνταμ,
από τον ποιοτικό τύπο για τον οποίο έχει καθοριστεί η τιμή
στόχου ·
')
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
®)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L
L
L

142 της 30. 5 . 1978, σ. 1 .
218 της 28. 7. 1989, σ. 1 .
132 της 29. 5 . 1993, σ. 1 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 29.
158 της 30. 6. 1993, σ. 18.
57 της 10. 3 . 1993, σ. 18.
132 της 29. 5 . 1993, σ. 114.
215 της 30. 7. 1992, σ. 48.
132 της 29. 5 . 1993, σ. 1 .

ότι σύμφωνα με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1417/78 του
Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1978 περί του καθεστώτος
ενισχύσεως για τις αποξηραμένες ζωοτροφές ( ιο), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
1 1 10/89 ("), η μέση τιμή της διεθνούς αγοράς των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο β) πρώτη και
τρίτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1117/78
προσδιορίζεται με βάση τις ευνοϊκότερες πραγματικές δυνα
τότητες αγοράς, εκτός από τις προσφορές και τις τιμές οι
οποίες δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτι
κές της πραγματικής τάσεως της αγοράς· ότι πρέπει να
ληφθούν υπόψη όλες οι προσφορές και οι τιμές που διαπι
στώνονται κατά τη διάρκεια των 25 πρώτων ημερών του εν
λόγω μήνα και οι οποίες αναφέρονται σε παραδόσεις που
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του
επόμενου ημερολογιακού μήνα· ότι η μέση τιμή της
διεθνούς αγοράς η οποία προσδιορίζεται κατ' αυτόν τον
τρόπο λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της ενισχύ
σεως που εφαρμόζεται τον επόμενο μήνα ·
ότι πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές για τις τιμές
και τις προσφορές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους
ανωτέρω αναγραφόμενους όρους · ότι αυτές οι προσαρμογές
καθορίστηκαν στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1528/78 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1978 περί λεπτομε
ρειών εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεως για τις αποξη
ραμένες ζωοτροφές ( 12), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1069/93 ( |3) ·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1417/78, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να ληφθεί
υπόψη καμία προσφορά και καμία τιμή για τον προσδιορι
σμό της μέσης τιμής της διεθνούς αγοράς, η τιμή αυτή καθο
ρίζεται από το σύνολο της αξίας των ανταγωνιστικών
προϊόντων · ότι τα προϊόντα αυτά καθορίζονται στο άρθρο
3 παράγραφος 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1528/78 ·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1417/78, στην περίπτωση που οι τιμές επί προθεσμία διαφέ
ρουν από την τιμή που ισχύει κατά το μήνα της καταθέσεως
της αιτήσεως το ποσό της ενισχύσεως υπολογίζεται αφού
ληφθεί υπόψη η τάση των τιμών επί προθεσμία ·
ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η μέση τιμή της
διεθνούς αγοράς καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1417/78, το διορθωτικό ποσό είναι
ίσο με τη διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής της διεθνούς
αγοράς και της μέσης τιμής επί προθεσμία της διεθνούς
αγοράς, η οποία καθορίζεται με την εφαρμογή των κριτη
ρίων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1528/78 και ισχύει για παράδοση
πραγματοποιούμενη κατά τη διάρκεια ενός μήνα εκτός από
εκείνον της εφαρμογής της ενισχύσεως, διορθωμένης κατά
το ποσοστό που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1117/78 *
( |0)
(")
( ι2)
( |3)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

171
118
179
108

της
της
της
της

28. 6. 1978, σ. 1 .
29. 4. 1989, σ. 1 .
1 . 7. 1978, σ. 10.
1 . 5. 1993, σ. 114.
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ότι, στην περίπτωση κατά την οποία για έναν ή περισσοτέ
ρους μήνες η μέση τιμή επί προθεσμία της διεθνούς αγοράς
δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί με την εφαρμογή των
κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1528/78, το διορθωτικό ποσό
καθορίζεται, για τον ή τους εν λόγω μήνες, σε ύψος τέτοιο
ώστε η ενίσχυση να είναι ίση με μηδέν
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (') 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.
1068/93 της Επιτροπής (2) ■

31 . 7. 93

ότι, απο την εφαρμογή ολων αυτών των διατάξεων στις
προσφορές και τιμές για τις οποίες η Επιτροπή έλαβε

γνώση, προκύπτει ότι η ενίσχυση στις αποξηραμμένες
ζωοτροφές καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα που
προσαρτάται στον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Το ποσό της ενισχύσεως που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρά
γραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1117/78 καθορίζεται
στο παράρτημα.

ότι η ενίσχυση πρέπει να καθορίζεται μια φορά το μήνα και
κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η εφαρμογή της ενισχύ
σεως από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου

ημερομηνία του καθορισμού ■

1993 .

Άρθρο 2

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

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως για τις
αποξηραμένες ζωοτροφές

Ποσά της ενισχύσεως που εφαρμόζονται από την 1η Αυγούστου 1993 για τις αποξηραμένες ζωοτροφές :
(Εcu/τόνο)

Αυγούστου 1993

— Ζωοτροφές αφυδατωμένες με τεχνητό
στέγνωμα και με θερμότητα
— Συμπυκνωμένες πρωτεΐνες

Ζωοτροφές αποξηραμένες
κατ' άλλον τρόπο

62,547

37,857

Ποσά της ενισχύσεως σε περίπτωση καθορισμού εκ των προτέρων για το μήνα :
(ECU/τόνο)

Σεπτέμβριο 1993
Οκτώβριο 1993
Νοέμβριο 1993
Δεκέμβριο 1993
Ξανουαρίου 1994

62,572
62,733
62,650
62,650
60,054

37,882
38,043
37,960
37,960
35,364

Αριθ. L 191 /50

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

31 . 7 . 93

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2120/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιουλίου 1993
για τον καθορισμό του ποσού της ενισχύσεως για το βαμβάκι
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 αριθ. 4 όσον αφορά το
βαμβάκι, όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, και ιδίως το πρωτό
κολλο αριθ. 14 που προσαρτήθηκε σ' αυτήν και τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 4006/87 της Επιτροπής ('),

οτι η τιμή της διεθνούς αγορας του συσπόρου βαμβακιού
καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη απόδοση
σε σπόρους βαμβακιού και σε εκκοκκισμένο βαμβάκι της
κοινοτικής συγκομιδής και τις καθαρές δαπάνες εκκόκ
κισης, περιοδικώς, από την τιμή της διεθνούς αγοράς που
διαπιστώνεται για το σύσπορο βαμβάκι και τους σπόρους
βαμβακιού ■
ότι η τιμή της διεθνούς αγοράς για τα δύο τελευταία προϊ
όντα καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 ■

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 του Συμβουλίου της
27ης Ιουλίου 1981 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων
του καθεστώτος ενισχύσεως στο βαμβάκι (2), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1554/93 (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1 ,

ότι, στην περίπτωση κατά την οποία η τιμή της διεθνούς
αγοράς του συσπόρου βαμβακιού δεν μπορεί να καθορισθεί
όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η τιμή αυτή καθορίζεται με
βάση την τελευταία τιμή που έχει καθορισθεί·

Εκτιμώντας :

ότι η τιμή της διεθνούς αγοράς του συσπόρου βαμβακιού
ισούται με το άθροισμα των τιμών του εκκοκκισμένου
βαμβακιού και των σπόρων βαμβακιού που καθορίζονται
στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1201 /89 της
Επιτροπής της 3ης Μαΐου 1989 περί λεπτομερειών εφαρμο
γής του καθεστώτος ενισχύσεως για το βαμβάκι (9), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2169/81 , πρέπει να χορηγείται ενίσχυση στο σύσπορο
βαμβάκι που συγκομίζεται στην Κοινότητα όταν η τιμή
στόχου είναι ανώτερη από τη διεθνή τιμή του συσπόρου
βαμβακιού ·

ότι η ενίσχυση αυτή ισούται με τη διαφορά μεταξύ των δύο
τιμών ·

ότι, η τιμή στόχου για το βαμβάκι καθορίστηκε για την
περίοδο 1993/94 από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1555/93
του Συμβουλίου (4) ■ ότι η εν λόγω τιμή μειώθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2044/93 (5) συνεπεία των νομισματι
κών επανευθυγραμμίσεων ·
ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1964/87 του Συμβου
λίου της 2ας Ιουλίου 1987 περί προσαρμογής του καθεστώ
τος ενισχύσεως για το βαμβάκι (6), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1553/93 (7), οι
ενισχύσεις για το βαμβάκι για την περίοδο 1993/94 θα

μειωθούν αφενός μεν κατά ποσό 5,140 Ecu/ 1 00 Kg το οποίο
καθορίσθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2511 /92 της
Επιτροπής (8) και αφετέρου με τη μείωση που καθορίσθηκε
λαμβανομένης υπόψη της προβλεπομένης υπερβάσεως της
μεγίστης εγγυημένης ποσότητας που καθορίσθηκε στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1 964/87 · ότι, με τις προϋποθέσεις αυτές,
το εν λόγω ποσό της ενισχύσεως υπολογίσθηκε προσωρινά
με τη βάση μιας συνολικής μειώσεως κατά 20,359 Ecu/ 100
Kg '
(')
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
O
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L
L

377
211
154
154
185
184
154
250

της
της
της
της
της
της
της
της

31 . 12. 1987, σ. 49.
31 . 7 . 1981 , σ. 2.
25. 6. 1993, σ. 23.
25. 6; 1993, α 24.
28. 7. 1993, σ. 16.
3. 7. 1987, σ. 14.
25. 6. 1993, σ. 21 .
29. 8. 1992, σ. 14.

2046/93 ( 10), από το ποσό δε αυτό αφαιρούνται οι δαπάνες
εκκοκκίσεως ■
ότι οι ανωτέρω τιμές καθορίζονται με βάση τις τιμές που
καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1201 /89 · ότι η τιμή της διεθνούς αγοράς
καθορίζεται με βάση τις ευνοϊκότερες πραγματικές δυνατό
τητες αγοράς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προσφορές
και οι τιμές οι οποίες δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως
αντιπροσωπευτικές της πραγματικής τάσεως της αγοράς·
ότι, για τις προσφορές και τις τιμές που ανταποκρίνονται
στους προαναφερθέντες όρους, πρέπει να προβούμε στις
αναγκαίες προσαρμογές·

ότι, βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2169/81 , στην περίπτωση κατά την οποία δεν
μπορεί να ληφθεί υπόψη καμία προσφορά και καμία τιμή
για τον καθορισμό της τιμής της διεθνούς αγοράς των
σπόρων βαμβακιού, η τιμή αυτή καθορίζεται με βάση τις
ευνοϊκότερες προσφορές και τιμές των σπόρων βαμβακιού
που διαπιστώνονται στην κοινοτική αγορά ή, εάν δεν
μπορούν να ληφθούν υπόψη οι προσφορές αυτές και οι
τιμές, από τις τιμές των προϊόντων που λαμβάνονται κατά
τη μεταποίηση των σπόρων αυτών στην Κοινότητα, από την
τιμή δε αυτή αφαιρούνται οι δαπάνες μεταποιήσεως · ότι η
τιμή αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1201 /89 ·
(9) ΕΕ αριθ. L 123 της 4. 5 . 1989, σ. 23.
(|0) ΕΕ αριθ. L 185 της 28. 7. 1993, σ. 19.
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ότι οι αντιπροσωπευτικές τιμές της αγορας που καθορίζο
νται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 (")
χρησιμοποιούνται για να μετατραπεί το ποσό που εκφρά
ζεται σε νομίσματα τρίτων χωρών και αποτελούν τη βάση
για τον καθορισμό των γεωργικών ισοτιμιών των νομι
σμάτων των κρατών μελών · ότι οι λεπτομέρειες εφαρμογής
και καθορισμού των μετατροπών αυτών καθορίσθηκαν
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (12) ■
ότι η ενίσχυση πρέπει να καθορίζεται μία φορά το μήνα και
εις τρόπον ώστε να εξασφαλισθεί η εφαρμογή της ενισχύ
σεως από την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της ημερο
μηνίας καθορισμού· ότι μπορεί ενδιαμέσως να τροποποι
ηθεί ·
ότι, από την εφαρμογή όλων αυτών των διατάξεων στις
προσφορές και στις τιμές τις οποίες γνωρίζει η Επιτροπή
προκύπτει ότι η ενίσχυση για το βαμβάκι πρέπει να καθορι
σθεί όπως αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
1 . Το ποσό της ενισχύσεως για το σύσπορο βαμβάκι, που
αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2169/81 καθορίζεται σε :

— 63,419 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα.
2. Ωστόσο, το ποσό της ενισχύσεως για την περίοδο
1993/94 θα επιβεβαιωθεί ή θα αντικατασταθεί με ισχύ από
την 1η Αυγούστου 1993 για να ληφθούν υπόψη οι επιπτώ
σεις του καθεστώτος των μέγιστων εγγυημένων ποσοτήτων.
Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου
1993.

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

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5 . 1993, σ. 106.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2121 /93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993
για τον καθορισμό των γεωργικών ισοτιμιών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζονται στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ('), και ιδίως το
άρθρο 3 παράγραφος 1 ,
Εκτιμώντας :

ότι στο άρθρο 15 παραγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1068/93 προβλέπεται ότι όταν η γεωργική ισοτιμία
προκαθορίζεται πρέπει να προσαρμόζεται στην περίπτωση
κατά την οποία η απόκλισή της από την ισχύουσα γεωργική
ισοτιμία την ημέρα κατά την οποία επέρχεται το γενεσι
ουργό αίτιο που εφαρμόζεται στο εν λόγω ποσό υπερβαίνει
τα 4 σημεία · ότι στην περίπτωση αυτή η προκαθορισμένη
γεωργική ισοτιμία προσεγγίζει την ισχύουσα ισοτιμία
μέχρις αποκλίσεως 4 σημείων · ότι πρέπει να καθοριστεί η
ισοτιμία με την οποία αντικαθίσταται η προκαθορισμένη
γεωργική ισοτιμία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι οι γεωργικές ισοτιμίες καθορίστηκαν από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 2102/93 της Επιτροπής (2) ■
ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
3813/92 προβλέπει ότι η γεωργική ισοτιμία ενός κυμαινο
μένου νομίσματος τροποποιείται όταν η νομισματική
απόκλιση με την αντιπροσωπευτική ισοτιμία της αγοράς
που αναφέρεται στην τελευταία περίοδο της αναφοράς ενός
μηνός υπερβαίνει τα 2 σημεία · ότι, στην περίπτωση αυτή, η
νέα γεωργική ισοτιμία καθορίζεται συναρτήσει μειώσεως
κατά το ήμισυ της εν λόγω νομισματικής αποκλίσεως ·

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς καθορίζο
νται με βάση τις περιόδους αναφοράς που καθορίζονται
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της
Επιτροπής της 30ής Απριλίου 1993 για τις λεπτομέρειες
καθορισμού και εφαρμογής των ισοτιμιών που θα χρησιμο
ποιηθούν στο γεωργικό τομέα (3) ·
ότι, λόγω των συναλλαγματικών ισοτιμιών που διαπιστώθη
καν στις κατά την περίοδο αναφοράς από 26 έως 30 Ιουλίου
1993 για την λίρα στερλίνα και από 30 Ιουλίου 1993 για την
ισπανική πεσέτα και το πορτογαλικό εσκούδο πρέπει να
καθοριστεί μια νέα γεωργική ισοτιμία για την ισπανική
πεσέτα και το πορτογαλικό εσκούδο ■

Άρθρο 1
Οι γεωργικές ισοτιμίες καθορίζονται στο παράρτημα I.
Άρθρο 2

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 1 5 παράγραφος
3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93, η προκαθορισμένη
γεωργική ισοτιμία αντικαθίσταται με την ισοτιμία του Ecu
για το εν λόγω νόμισμα, που εμφαίνεται στο παράρτημα II :

— πίνακας A, όταν η τελευταία αυτή ισοτιμία είναι μεγα
λύτερη από την προκαθορισμένη ισοτιμία ή
— πίνακας B, όταν η τελευταία αυτή ισοτιμία είναι μικρό
τερη από την προκαθορισμένη ισοτιμία.
Άρθρο 3

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2102/93 καταργείται.
Άρθρο 4

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 190 της 30. 7 . 1993, σ. 50.
O ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Γεωργικές ισοτιμίες
1 Ecu =

48,5563
8,97989
2,35418
. 319,060
190,382
7,89563
0,976426
2 166,58
2,65256

Βελγικά φράγκα ή
φράγκα Λουξεμβούργου
Δανικές κορόνες
Γερμανικά μάρκα
Δραχμές
Ισπανικές πεσέτες
Γαλλικά φράγκα
Ιρλανδικές λίρες
Ιταλικές λίρες
Ολλανδικά φιορίνια

236,933
Πορτογαλικά εσκούδα
0,920969 Λίρες στερλίνες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ U

Γεωργικές ισοτιμίες προκαθορισμένες και προσαρμοσμένες

Πίνακας A

1 Ecu =

46,6888
8,63451
2,26363
306,788
183,060
7,59195
0,938871
2 083,25
2,55054
227,820
0,885547

Βελγικά φράγκα ή
φράγκα Λουξεμβούργου
Δανικές κορόνες
Γερμανικά μάρκα
Δραχμές
Ισπανικές πεσέτες
Γαλλικά φράγκα
Ιρλανδικές λίρες
Ιταλικές λίρες
Ολλανδικά φιορίνια
Πορτογαλικά εσκούδα
Λίρες στερλίνες

Πίνακας B

1 Ecu =

50,5795
9,35405
2,45227
332,354
198,315
8,22461
1,01711
2 256,85
2,76308
246,805
0,959343

Βελγικά φράγκα ή
φράγκα Λουξεμβούργου
Δανικές κορόνες
Γερμανικά μάρκα
Δραχμές
Ισπανικές πεσέτες
Γαλλικά φράγκα
Ιρλανδικές λίρες
Ιταλικές λίρες
Ολλανδικά φιορίνια
Πορτογαλικά εσκούδα
Λίρες στερλίνες
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2122/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993
περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα
των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν
υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίο>ς το άρθρο 13 παράγραφος 2
τρίτο εδάφιο,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1544/93 (3), και ιδίως το άρθρο 17 παρά
γραφος 2 τέταρτο εδάφιο πρώτη πρόταση,
Εκτιμώντας :
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 και το άρθρο 17 παράγραφος 1
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1418/76, η διαφορά μεταξύ
των τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που
προβλέπονται στο άρθρο 1 καθενός από τους δύο αυτούς
κανονισμούς και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να
καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή ■

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3035/80 του Συμβουλίου της
11ης Νοεμβρίου 1980 περί θεσπίσεως, για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα
οποία δεν υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης, των
γενικών κανόνων των σχετικών με την παροχή των επιστρο
φών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του
ποσού τους (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3381 /90 (5), έχει εξειδικεύσει εκείνα
τα προϊόντα για τα οποία συντρέχει λόγος να καθορισθεί
ποσοστό επιστροφής, που εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή
τους υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία κατονομάζονται,
κατά την περίπτωση, στο παράρτημα B του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο παράρτημα B του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 1418 /76 ■
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3035/80, το ποσοστό της
επιστροφής ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα προϊόντα

βάσεως πρέπει να καθορισθεί για κάθε μήνα ·
ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου αυτού άρθρου,
για τον καθορισμό του ποσοστού αυτού συντρέχει λόγος να
ληφθούν υπόψη ιδίως :
C)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181
166
154
323
327

της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
25. 6. 1976, σ. 1 .
25 . 6. 1993, σ . 5 .
29. 11 . 1980, σ. 27.
27. U. 1990, σ. 4.

α) αφενός, το μέσο κόστος εφοδιασμού σε σχετικά προϊ
όντα βάσεως των μεταποιητικών βιομηχανιών στην
αγορά της Κοινότητας και, αφετέρου, οι τιμές που εφαρ
μόζονται στην παγκοσμία αγορά ·

β) το επίπεδο των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την
εξαγωγή των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που
υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης και των
οποίων οι συνθήκες παραγωγής είναι παρεμφερείς·
γ) η αναγκαιότητα να εξασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνι
σμού μεταξύ των βιομηχανιών που χρησιμοποιούν τα
κοινοτικά προϊόντα και αυτών που χρησιμοποιούν τα
προϊόντα τρίτων χωρών υπό το καθεστώς εμπορίου ενερ
γητικής τελειοποιήσεως ·

ότι εάν δεν υπάρχει απόδειξη ότι το προς εξαγωγή εμπό
ρευμα δεν έτυχε επιστροφής στην παραγωγή σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 της Επιτροπής της 30ής
Ιουνίου 1993 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμο
γής σχετικά με τα καθεστώτα επιστροφών στην παραγωγή
στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (6), πρέπει να
προβλεφθεί ότι το ποσό της επιστροφής στην εξαγωγή μειώ
νεται κατά το ποσό της εν λόγω επιστροφής στην παραγωγή
που ισχύει την ημέρα της παραλαβής της δήλωσης
εξαγωγής · ότι το σύστημα αυτό είναι το μόνο που επιτρέπει
αποφυγή κάθε κινδύνου νοθείας·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συμβουλίου της
4ης Μαρτίου 1980 για την εκ των προτέρων καταβολή των
επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα
(7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
( ΕΟΚ) αριθ. 2026/83 (8), και o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
3665/87 της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 1987 για κοινές
λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών
κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (9), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1708/93 ( ι0), καθόρισαν ένα καθεστώς προκαταβολής των
επιστροφών στις εξαγωγές, που πρέπει να ληφθεί υπόψη
κατά την αναπροσαρμογή των εν λόγω επιστροφών ■
ότι, ύστερα από το διακανονισμό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα και τις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής σχετικά με τις εξαγωγές ζυμαρικών από την
Κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που εγκρίθηκε με την
απόφαση 87/482/EOK του Συμβουλίου ("), είναι αναγκαίο
(6) ΕΕ αριθ. L 159 της 1 . 7. 1993, σ. 112.
O ΕΕ αριθ. L 62 της 7. 3. 1980, σ. 5 .
(8) ΕΕ αριθ. L 199 της 22. 7. 1983, σ. 12.

f) ΕΕ αριθ. L 351 της 14. 12. 1987, σ. 1 .
( ,0) ΕΕ αριθ. L 159 της 1 . 7. 1993, σ. 77.
(") ΕΕ αριθ. L 275 της 29. 9. 1987, σ. 36.
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να διαφοροποιηθούν οι επιστροφές για τα εμπορεύματα που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1902 1100 και 1902 19
ανάλογα με τον προορισμό τους·

ότι είναι αναγκαία η διαφοροποίηση των επιστροφών
προκειμένου να εφαρμοστεί το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοι
χείο β) του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3035/80 ·
ότι με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβου
λίου (') έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυρο
βούνιο)· ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε
ορισμένες καταστάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται
κατά τρόπο περιοριστικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι
πρέπει, συνεπώς, να ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορι
σμό των επιστροφών ·

ότι, προκειμένου ιδίως για τα άμυλα του κωδικού ΣΟ 1108,
οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των μη μεταποιημένων
υπόκεινται στην τήρηση περιεκτικότητας σε ξηρά ύλη 77 %
για τα άμυλα γεωμήλων και 84% για τα άμυλα δημη
τριακών ·

ότι, αναφορικά με τις πατάτες, μόνο τα άμυλα υπόκεινται
σε κοινή οργάνωση αγοράς και, κατά συνέπεια, θα πρέπει
να καθορίζονται επακριβώς οι όροι εις τους οποίους αυτά
πρέπει να ανταποκρίνονται, για να δικαιούνται την
επιστροφή ·
ότι, για τα σιρόπια γλυκόζης ή μαλτοδεξτρίνης, θα πρέπει
να διευκρινίζεται η περιεκτικότης σε ξηρό εκχύλισμα για
την οποία καθορίζεται το ποσοστό επιστροφής

ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, τα ποσο
στά επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα βάσεως
που εμφαίνονται στο παράρτημα A του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3035/80 και που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο άρθρο 1 παράγραφος 1
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1418/76, τα οποία εξάγονται
υπό μορφή προϊόντων που κατονομάζονται αντίστοιχα στο
παράρτημα B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 ή στο
παράρτημα B του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76,
καθορίζονται όπως υποδεικνύεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
2 . Για τα χημικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93, τα ποσά επιστροφής που
προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού
εφαρμόζονται με παρουσίαση, κατά την παραλαβή της
δήλωσης εξαγωγής και για υποστήριξη της αίτησης είσπρα
ξης της επιστροφής κατά την εξαγωγή, των αποδεικτικών
για το ότι, για τα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν
στην παρασκευή αυτών των προς εξαγωγή χημικών προϊό
ντων, το ευεργέτημα καταλογισμού μιας επιστροφής κατά
την παραγωγή που προβλέπεται από τον κανονισμό που
προαναφέρθηκε ούτε ζητήθηκε ούτε θα ζητηθεί.
C ) ΕΕ αριθ. L 102 της 28. 4. 1993 , σ. 14.

H απόδειξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο παρεχεται με
την προσκόμιση από τον εξαγωγέα δήλωσης του μεταποι
ητή του εν λόγω βασικού προϊόντος με την οποία βεβαιώ
νεται ότι για το προϊόν αυτό δεν έχει ζητηθεί επιστροφή
κατά την παραγωγή βάσει των διατάξεων του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 και ούτε θα ζητηθεί.
3. Όταν δεν προσκομίζεται η απόδειξη που αναφέρεται
στην παράγραφο 2, το ποσοστό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή,

α) το οποίο ίσχυε την ημέρα της παραλαβής της δήλωσης
εξαγωγής του εμπορεύματος ή την ημέρα που προβλέπε
ται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3665/87, εφόσον δεν υπήρξε προκαθορισμός αυτού
του ποσοστού

ή

β) που έχει αποτελέσει αντικείμενο προκαθορισμού,
μειώνεται κατά το ποσό της επιστροφής στην παραγωγή
που ισχύει, για το βασικό προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί,
δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93, την ημέρα
της παραλαβής της δήλωσης εξαγωγής του εμπορεύματος ή
κατά την ημέρα που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος
2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87, στην περίπτωση
που τα προϊόντα τίθενται υπό καθεστώς προπληρωμής της
επιστροφής κατά την εξαγωγή.

Άρθρο 2

1 . H επιστροφή για τα άμυλα κάθε είδους του κωδικού
ΣΟ 1108 ή για τα προϊόντα του παραρτήματος A του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 που προέρχονται από την μετα
ποίηση των ανωτέρω αμύλων κάθε είδους χορηγείται μόνο
κατόπιν προσκομίσεως δηλώσεως του προμηθευτή των
προϊόντων αυτών όπου βεβαιώνεται ότι έχουν παρασκευα
στεί απευθείας από δημητριακά, γεώμυλα ή ρύζι αποκλειο
μένης της χρησιμοποιήσεως υποπροϊόντων ληφθέντων κατά
την παρασκευή άλλων γεωργικών προϊόντων ή εμπορευ
μάτων.
H δήλωση που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο
μπορεί να ισχύει, μέχρι και αναλήσεώς της, για κάθε προμή
θεια προερχόμενη από τον ίδιο παραγωγό και ελέγχεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 και
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3035 /80.

2. Εάν η περιεκτικότητα σε ξηρό εκχύλισμα του αμύλου
γεωμήλων, εξομοιωμένου με το άμυλο αραβοσίτου δυνάμει
του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3035/80, είναι ίση ή ανώτερη του 80 % το ποσο
στό της επιστροφής ισούται με εκείνο που καθορίζεται στο
παράρτημα ■ εάν η περιεκτικότητα σε ξηρό εκχύλισμα είναι
μικρότερη από 80 %, το ποσοστό της επιστροφής, ισούται με
εκείνο που καθορίζεται στο παράρτημα επί την πραγματική

εκατοστιαία αναλογία του ξηρού εκχυλίσματος διά του 80.
Για όλα τα άλλα άμυλα κάθε είδους, αν η περιεκτικότητα
σε ξηρό εκχύλισμα είναι ίση ή ανώτερη του 87 %, το ποσο
στό της επιστροφής είναι εκείνο που καθορίζεται στο
παράρτημα · εάν η περιεκτικότητα σε ξηρό εκχύλισμα είναι
μικρότερη από 87 % το ποσοστό της επιστροφής ισούται μ'
εκείνο που καθορίζεται στο παράρτημα επί την πραγματική
εκατοστιαία αναλογία του ξηρού εκχυλίσματος διά του 87 .
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3. Για την εφαρμογή της προηγουμένης παραγράφου, η
περιεκτικότητα των αμύλων κάθε είδους σε ξηρά ύλη προσ
διορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο
παράρτημα II του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1908/84 της
Επιτροπής ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2507/87 (2), για τα άλευρα.

4. Όταν ζητείται η επιστροφή κατά την εξαγωγή των
εμπορευμάτων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δηλώσουν
την περιεκτικότητα σε ξηρό εκχύλισμα των αμύλων κάθε
είδους που έχουν χρησιμοποιηθεί, εκτός εάν η πληροφορία
αυτή έχει ήδη καταγραφεί από τον αρμόδιο οργανισμό που
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 3035/80, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα
γράφου αυτής.
ΆρSρο 3
1 . Αν η περιεκτικότης σε ξηρό εκχύλισμα των σιροπιών
γλυκόζης ή μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ 1702 30 59, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ή 2106 90 55
είναι ανώτερη ή ίση προς 78 %, το ποσοστό της επιστροφής
θα είναι εκείνο που ορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα. Αν
η περιεκτικότης σε ξηρό εκχύλισμα των σιροπιών αυτών
είναι κατώτερη από 78%, το εφαρμοζόμενο ποσοστό θα
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είναι ίσο προς το ποσοστο επιστροφής που ορίζεται
σύμφωνα με το παράρτημα πολλαπλασιαζόμενο επί το
πραγματικό εκατοστιαίο ποσοστό του ξηρού εκχυλίσματος
και διαιρούμενο διά 78.

2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, η
περιεκτικότης σε ξηρή ύλη των σιροπιών γλυκόζης ή μαλτο
δεξτρίνης καθορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο 2 του παραρ
τήματος II της οδηγίας 79/796/EOK του Συμβουλίου (3) ή
σύμφωνα με κάθε άλλη κατάλληλη μέθοδο ανάλυσης που
παρέχει τουλάχιστον τις ίδιες εγγυήσεις.
3 . Κατά την υποβολή της αιτήσεως επιστροφής κατά την
εξαγωγή εμπορευμάτων, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να
δηλώσει την περιεκτικότητα σε ξηρό εκχύλισμα των εξαγο
μένων σιροπιών γλυκόζης και μαλτοδεξτρίνης, εκτός εάν η
πληροφορία αυτή έχει καταγραφεί από τον αρμόδιο οργανι
σμό όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3035/80, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας παραγράφου.
ΆρSρο 4

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

Το άρθρο 3 εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 178 της 5. 7. 1984, σ. 22.
(2) ΕΕ αριθ. L 235 της 20. 8. 1987, σ. 10.

(3) ΕΕ αριθ. L 239 της 22. 9. 1979, σ. 24.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών που εφαρ
μόζονται σε ορισμένα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων
που δεν υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης

Ποσοστά επιστροφών

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων (')

ανά 100 kg των
προϊόντων βάσεως ( ;)

1001 10 00

1001 90 99

1002 00 00

Σιτάρι σκληρό :
- Χρησιμοποιήθηκε μη επεξεργασμένο :
- - Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και
1902 19, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
- Χρησιμοποιήθηκε υπό μορφή :
Σβόλων του κωδικού ΣΟ 1 103, ή άλλων επεξεργασμένων σπόρων
(εκτός αυτών με μερική απόξεση του περικαρπίου, μόνο σπασμέ
νων ή φύτρων) του κωδικού ΣΟ 1104
Σπόρων με μερική απόξεση περικαρπίου του κωδικού ΣΟ 1 104
και αμύλων του κωδικού ΣΟ 1108
Φύτρων του κωδικού ΣΟ 1104
Γλουτένης του κωδικού 1 109
- - Άλλων (εκτός αλεύρων του κωδικού ΣΟ 1101 και πλιγουριών και
σιμιγδαλιών του κωδικού ΣΟ 1103)
Σιτάρι μαλακό και σιμιγδάλι :
- Χρησιμοποιήθηκε μη επεξεργασμένο :
Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και
1902 19, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
- Χρησιμοποιήθηκε υπό μορφή :
Σβόλων του κωδικού ΣΟ 1 103, ή άλλων επεξεργασμένων σπόρων
(εκτός αυτών με μερική απόξεση του περικαρπίου, μόνο σπασμέ
νων ή φύτρων) του κωδικού ΣΟ 1104
Σπόρων με μερική απόξεση περικαρπίου του κωδικού ΣΟ 1104
και αμύλων του κωδικού ΣΟ 1108
Φύτρων του κωδικού ΣΟ 1104
Γλουτένης του κωδικού ΣΟ 1 1 09
Άλλων (εκτός αλεύρων του κωδικού ΣΟ 1 101 και πλιγουριών και
σιμιγδαλιών του κωδικού ΣΟ 1103)

2,621
4,766

2,510
3,765
1,464
—

4,183

2,301
4,183

2,510
3,765
1,464
—

4,183

Σίκαλη :

- Χρησιμοποιήθηκε μη επεξεργασμένη :

4,183

- Χρησιμοποιήθηκε υπό μορφή :
Σβόλων του κωδικού ΣΟ 1103 ή με ολική σχεδόν απόξεση του
περικαρπίου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους του κωδικού
ΣΟ 1104

Σπόρων πλατισμένων ή σε νιφάδες και σπόροι με μερική
απόξεση περικαρπίου του κωδικού ΣΟ 1104
Φύτρων του κωδικού ΣΟ 1104
Αμύλων του κωδικού ΣΟ 1108 19 90
- - Γλουτένης του κωδικού ΣΟ 2303 10 90
Άλλων (εκτός αλεύρων του κωδικού ΣΟ 1102)
1003 00 80

Κριθάρι :
- Χρησιμοποιήθηκε μη επεξεργασμένο :
- Χρησιμοποιήθηκε υπό μορφή :
Αλεύρων του κωδικού ΣΟ 1102, πλιγουριών και σιμιγδαλιών του
κωδικού 1103 ή σπόρων πλατυσμένων, σπόρων σε νιφάδες ή
σπόρων με ολική σχεδόν απόξεση του περικαρπίου και στρογγυ
λεμένα τα δύο άκρα τους του κωδικού ΣΟ 1104
Σβόλων του κωδικού ΣΟ 1103
Φύτρων του κωδικού ΣΟ 1104
Αμύλων του κωδικού ΣΟ 1108 19 90
Γλουτένης του κωδικού ΣΟ 2303 10 90
Άλλων

2,510

3,765
3,101
8,859
—
4,183
5,383

3,768
3,230
3,101
8,859
—
5,383
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Ποσοστά επιστροφών

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων (')

ανά 100 kg των
προϊόντων βάσεως (')

100400 00

1 005 90 00

1006 20

x 1006 30

100640 00

Βρώμη :
- Χρησιμοποιήθηκε μη επεξεργασμένη :
- Χρησιμοποιήθηκε υπό μορφή :
Σβόλων του κωδικού 1103 και με ολική σχεδόν απόξεση του
περικαρπίου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους του κωδικού
ΣΟ 1104
Σπόρων πλατυσμένων ή σε νιφάδες και σπόροι με μερική
απόξεση περικαρπίου του κωδικού ΣΟ 1104
Φύτρων του κωδικού ΣΟ 1104
Αμύλων του κωδικού ΣΟ 1108 19 90
Γλουτένης του κωδικού ΣΟ 2303 10 90
Άλλων
Καλαμπόκι :
- Χρησιμοποιήθηκε μη επεξεργασμένο :
- Χρησιμοποιήθηκε υπό μορφή :
Αλεύρων του κωδικού ΣΟ 110220 10 και 1102 2090
Πλιγουριών και σιμιγδαλιών του κωδικού ΣΟ 1103 και σπόρων
πλατυσμένων ή σε νιφάδες του κωδικού ΣΟ 1104
Σβόλων του κωδικού 1103
Σπόρων με μερική απόξεση περικαρπίου ή σπόρων με ολική
σχεδόν απόξεση περικαρπίου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα
τους του κωδικού ΣΟ 1104
Φύτρων του κωδικού ΣΟ 1104
Αμύλων του κωδικού ΣΟ 1108 12 00
Γλουτένης του κωδικού ΣΟ 2303 10 11
Άλλων

Ρύζι αποφλοιωμένο σε στρογγυλούς κόκκους
Ρύζι αποφλοιωμένο σε μέτριους κόκκους
Ρύζι αποφλοιωμένο σε μακρείς κόκκους
Ρύζι λευκασμένο σε στρογγυλούς κόκκους
Ρύζι λευκασμένο σε μέτριους κόκκους
Ρύζι λευκασμένο σε μακρείς κόκκους
Ρύζι σε θραύσματα :
- Χρησιμοποιήθηκε μη επεξεργασμένο :
- χρησιμοποιήθηκε υπό μορφή :
αλεύρων του κωδικού ΣΟ 1 102 30, πλιγουριών και σιμιγδαλιών ή
σβόλων του κωδικού ΣΟ 1103
νιφάδων του κωδικού ΣΟ 1104 19 91
αμύλων του κωδικού ΣΟ 1108 19 10
άλλων

5,859

3,515

5,273
3,101
8,859
—
5,859
8,859
6,201

7,087
5,315
7,973
3,101
8,859
3,544
8,859 (')

24,723
22,011
22,011
31,900
31,900
31,900
8,052
8,052
4,831
8,052
—

1007 00 90

Σόργο

4,983

1101 00 00

Άλευρα σιταριού :
- Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και
1902 19, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
- Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις
Αλεύρι σίκαλης
Σιμιγδάλια :

2,830
5,145
5,731

1102 10 00
1103 11 30
1103 11 50

1103 11 90

Πλιγούρια, σιμιγδάλια σιταριού σκληρού :
- Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και
1902 19, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
- Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

3,722
6,768

Πλιγούρια, σιμιγδάλια σιταριού μαλακού :
- Σε περίπτωση εξαγωγής προϊόντων των κωδικών ΣΟ 1902 11 και
1902 19, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
- Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις

2,830
5,145

(') Οι ποσότητες των μεταποιημένων προϊοντων που χρησιμοποιούνται πρέπει να πολλαπλασιάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, με
τους συντελεστές που αναγράφονται στο παράρτημα I του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1620/93 ( ΕΕ αριά L 155 της 26. 6. 1993, σ. 29).
(;) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν
να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 990/93 .
(3) Όσον αφορά τα σιρόπια που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 30 91 , 1702 40 90 και 1702 60 90 τα οποία έχουν κατασκευαστεί
από μείγματα των σιροπιών γλυκόζης και φρουκτόζης δίνει δικαίωμα επιστροφής κατά την εξαγωγή.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2123/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993

περί καθορισμού του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά
προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα II
της συνθήκης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 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,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, η διαφορά μεταξύ των τιμών στο
διεθνές εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 στοιχεία α), β), γ) και ε) του κανονισμού αυτού και των
τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί από επιστροφή
κατά την εξαγωγή ■ ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3035/80
του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1980 περί καθορισμού,
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό
μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα II
της συνθήκης, των γενικών κανόνων που αφορούν τη χορή
γηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια
προσδιορισμού του ύψους τους (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3381 /90 (4), έχει
ορίσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία πρέπει να καθορι
σθεί επιστροφή η οποία εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή
τους υπό μορφή εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 ·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3035/80, η επιστροφή ανά 100
χιλιόγραμμα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως
πρέπει να καθορίζεται κάθε μήνα ·
ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, για
τον προσδιορισμό του ποσού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
ιδίως :
α) αφενός, το μέσο κόστος του εφοδιασμού σε σχετικά
προϊόντα βάσεως των βιομηχανιών μεταποιήσεως στην
αγορά της Κοινότητας και, αφετέρου, οι τιμές που εφαρ
μόζονται στη διεθνή αγορά ·

β) το επίπεδο των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την
εξαγωγή των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που
υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης και των
οποίων οι συνθήκες παραγωγής είναι ανάλογες·
C)
O
(')
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

148
215
323
327

της
της
της
της

28.
30.
29.
27.

6. 1968, σ. 13 .
7. 1992, σ. 64.
11 . 1980, σ. 27 .
11 . 1990, σ. 4.

γ) η ανάγκη να εξασφαλισθούν ισοι όροι ανταγωνισμού
μεταξύ των βιομηχανιών που χρησιμοποιούν κοινοτικά
προϊόντα και εκείνων που χρησιμοποιούν προϊόντα
τρίτων χωρών υπό καθεστώς τελειοποιήσεως προς επανε
ξαγωγή ■
ότι το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
3035/80 προβλέπει ότι για τον καθορισμό του ύψους της
επιστροφής πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενδεχομένως, οι
επιστροφές κατά την παραγωγή, οι ενισχύσεις ή άλλα μέτρα
ισοδύναμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται σε όλα τα
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού περί
κοινής οργανώσεως αγοράς στο σχετικό τομέα, όσον αφορά
τα προϊόντα βάσεως που περιλαμβάνονται στο παράρτημα
A του εν λόγω κανονισμού ή τα προϊόντα που εξομοιώνο
νται με αυτά·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 804/68, χορηγείται ενίσχυση για το
αποκορυφωμένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και
μεταποιείται σε τυρίνη, αν το γάλα αυτό και η λαμβανό
μενη από αυτό τυρίνη ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋ
ποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 987/68 του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1968
περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορή
γηση ενισχύσεως για το αποκορυφωμένο γάλα που μεταποι
είται σε τυρίνη και τυρινικά άλατα (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1435/90 (6) ·
ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 570/88 της Επιτροπής της
16ης Φεβρουαρίου 1988 για την πώληση σε μειωμένη τιμή
βουτύρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στο βούτυρο και το
συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζονται για την παρα
σκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων
προϊόντων διατροφής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1813/93 (8), επιτρέπουν την
παράδοση βουτύρου και κρέμας σε μειωμένη τιμή στις
βιομηχανίες που παρασκευάζουν ορισμένα εμπορεύματα ·
ότι με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβου
λίου (9) έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυρο
βούνιο) · ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε
ορισμένες καταστάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται
κατά τρόπο περιοριστικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 ■ ότι
πρέπει, συνεπώς, να ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορι
σμό των επιστροφών·
(5)
(6)
(7)
(8)
(»)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

169 της 18. 7. 1968, σ. 6.
138 της 31 . 5 . 1990, σ. 8.
55 της 1 . 3 . 1988, σ. 31 .
166 της 8. 7. 1993, σ. 16.
αριθ. L 102 της 28. 4. 1993, σ. 14.
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ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμο
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

2. Δεν καθορίζεται επιστροφή για τα προϊοντα που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και δεν περι
λαμβάνονται στο παράρτημα.

Αρθρο 2
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

1 . Το ύψος των επιστροφών οι οποίες εφαρμόζονται στα
προϊόντα βάσεως που εμφαίνονται στο παράρτημα A του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3035/80 και αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, και τα οποία
εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, καθο
ρίζεται όπως αναφέρεται στο παράρτημα.

Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 8 παράγραφος 2 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3035/80 κατά την εξαγωγή εμπο
ρεύματος του άρθρου 4 παράγραφοι 1 , 2 και 3 του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 570/88, το ποσοστό επιστροφής για τα
γαλακτοκομικά προϊόντα είναι εκείνο που προκύπτει από
τη χρησιμοποίηση βουτύρου μειωμένης τιμής, εκτός αν o
εξαγωγέας του εμπορεύματος προσκομίσει αποδεικτικά
στοιχεία μαρτυρούντα ότι τούτο δεν περιέχει βούτυρο μειω
μένης τιμής

Άρθρο 3

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

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

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού του ύψους των επιστροφών που
εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν
υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης
(Ecu/100 kg)

Κωδικός ΣΟ
ex 0402 10 19

Περιγραφή εμπορευμάτων

επιστροφών^*)

Γάλα σε σκόνη λαμβανόμενο δι' επεξεργασίας spray, περιεκτικότητος
κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας του 1,5 % και περιεκτικό
τητος κατά βάρος εις ύδωρ κατωτέρας του 5 % (ομάδα -οδηγός 2):
α) Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 3501

β ) Σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων
ex 0402 2119

60,00

Γάλα σε σκόνη λαμβανόμενον δι' επεξεργασίας spray, περιεκτικότη
τος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας 26% και περιεκτικότητος εις
ύδωρ κατωτέρας του 5% (ομάδα -οδηγός 3 ):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων τα οποία περιέχουν
βούτυρο ή κρέμα γάλακτος μειωμένης τιμής και είναι κατασκευα
σμένα υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στον κανονισμό
( ΕΟΚ) αριθ. 570/88
β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

ex 0405 00

—

52,64
110,00

Βούτυρο περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας 82 %
(ομάδα -οδηγός):

α) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων τα οποία περιέχουν
βούτυρο ή κρέμα γάλακτος μειωμένης τιμής και είναι κατασκευα
σμένα υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στον κανονισμό
( ΕΟΚ) αριθ. 570/88

26,00

β) Σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 2106 90 99, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλα
κτος ίσης ή ανώτερης του 40% κατά βάρος
γ) Σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

166,00
160,00

(*) 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.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αρι#. 2124/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993

περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα
του τομέα της ζάχαρης που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία δεν υπάγονται στο
παράρτημα II της συνθήκης
Η 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 της αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 548/93 (2), και ιδίως το άρθρο
19 παράγραφος 4 στοιχείο α) και παράγραφος 7,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 9 παράγραφοι 1 και 2 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 , για τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), δ), ζ) και
η) του κανονισμού αυτού, επιστροφή κατά την εξαγωγή
μπορεί να χορηγηθεί εφόσον τα προϊόντα αυτά εξάγονται
υπό μορφή εμπορευμάτων που υπάγονται στο παράρτημα I
του ίδιου αυτού κανονισμού · ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
3035/80 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1980 περί
θεσπίσεως, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα που εξάγονται
υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρ
τημα II της συνθήκης, των γενικών κανόνων που αφορούν
την παροχή των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα
κριτήρια καθορισμού του ποσού τους (3), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3381 /90 (4),
έχει εξειδικεύσει εκείνα από τα εν λόγω προϊόντα για τα
οποία συντρέχει λόγος να καθοριστεί ποσοστό επιστροφής
που εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπο
ρευμάτων που κατονομάζονται στο παράρτημα I του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 ·
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3035/80, το ποσοστό της
επιστροφής ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός των θεωρουμέ
νων προϊόντων βάσεως πρέπει να καθοριστεί για κάθε
μήνα · ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου αυτού
άρθρου, συντρέχει λόγος, για τον καθορισμό του ποσοστού
αυτού, να ληφθεί ιδίως υπόψη :
α) αφενός, το μέσο κόστος εφοδιασμού σε προϊόντα
βάσεως των μεταποιητικών βιομηχανιών στην αγορά της
Κοινότητας και, αφετέρου, οι τιμές που εφαρμόζονται
στην παγκόσμια αγορά ·
6) το επίπεδο των επιστροφών που εφαρμόζονται στην
εξαγωγή των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που
αναφέρονται στο παράρτημα II της συνθήκης, των
οποίων οι όροι κατασκευής είναι παρεμφερείς·
γ) η ανάγκη να εξασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού
μεταξύ των βιομηχανιών που χρησιμοποιούν κοινοτικά
προϊόντα και αυτών που χρησιμοποιούν προϊόντα
τρίτων χωρών υπό καθεστώς εμπορίου ενεργητικής τελει
οποιήσεως ·
C)
O
(>)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
154
323
327

της
της
της
της

1 . 7 . 1981 , σ. 4.
25. 6. 1993, σ. 10,
29. 11 . 1980, σ. 27.
27. 11 . 1990, σ. 4.

ότι το άρθρο 4 παραγραφος 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
3035/80 προβλέπει ότι, για τον καθορισμό του ποσοστού
της επιστροφής, πρέπει να ληφθούν υπόψη, κατά περίπτωση,
οι επιστροφές στην παραγωγή, οι ενισχύσεις ή άλλα μέτρα
ισοδύναμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται σε όλα τα
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού περί
κοινής οργανώσεως της αγοράς στον εν λόγω τομέα, όσον
αφορά τα προϊόντα βάσεως που κατονομάζονται στο
παράρτημα A του ως άνω κανονισμού ή τα προς αυτά
εξομοιούμενα προϊόντα ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1010/86 του Συμβουλίου της
26ης Μαρτίου 1986 για τον καθορισμό των γενικών κανό
νων που εφαρμόζονται στην επιστροφή στην παραγωγή για
ορισμένα προϊόντα της χημικής βιομηχανίας (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
464/91 (6), προβλέπει τη χορήγηση επιστροφών στην παρα
γωγή για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη, για
ορισμένα σιρόπια ζαχαρόζης των κωδικών ΣΟ ex 1702 60 90
και ex 1702 90 90, μιας συγκεκριμένης καθαρότητας, καθώς
και για την ισογλυκόζη ως έχει, των κωδικών ΣΟ 1702 30 10,
1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 90 30 που χρησιμοποιούνται
για την παρασκευή χημικών προϊόντων, τα οποία καθορί
ζονται στο παράρτημα του ίδιου αυτού κανονισμού ■ ότι
αυτό το καθεστώς επιστροφών στην παραγωγή θεσπίστηκε
ιδίως για να δημιουργηθούν βαθμιαία συγκρίσιμοι όροι για
τους κοινοτικούς μεταποιητές με τους αντίστοιχους όρους
που ισχύουν για τους μεταποιητές που χρησιμοποιούν
ζάχαρη στην τιμή της παγκόσμιας αγοράς · ότι, κατά συνέ
πεια, σε περίπτωση έλλειψης αποδείξεων για το ότι το
βασικό προϊόν δεν έτυχε επιστροφής κατά την παραγωγή,

θα πρέπει να προβλεφθεί όπως το ποσό της επιστροφής
κατά την εξαγωγή μειούται κατά το ποσό της επιστροφής
κατά την παραγωγή που εφαρμόζεται στο υπό συζήτηση
βασικό προϊόν την ημέρα αποδοχής της δήλωσης εξαγωγής ·
ότι το σύστημα αυτό είναι το μόνο που επιτρέπει αποφυγή
κάθε κινδύνου νοθείας ·

ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συμβουλίου της
4ης Μαρτίου 1980 για την εκ των προτέρων καταβολή των
επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα
(7), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2026/83 (8), και o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της
Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 1987 για κοινές λεπτομέρειες
εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την
εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (9), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1708/93 ( 10),
καθόρισαν ένα καθεστώς προκαταβολής των επιστροφών
στις εξαγωγές που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την
αναπροσαρμογή των εν λόγω επιστροφών ·
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβου
λίου (') έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρω
(5) ΕΕ αριθ. L 94 της 9. 4. 1986, σ. 9.
(6) ΕΕ αριθ. L 54 της 28. 2. 1991 , σ. 22.
C) ΕΕ αριθ. L 62 της 7. 3. 1980, σ. 5.

(8) ΕΕ αριθ. L 199 της 22.
(») ΕΕ αριθ. L 351 της 14.
H ΕΕ αριθ. L 159 της 1 .
(') ΕΕ αριθ. L 102 της 28.

7. 1983, σ. 12.
12. 1987, σ. 1 .
7 . 1993, σ. 77.
4. 1993, σ. 14.
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παϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυρο
βούνιο) · ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε
ορισμένες καταστάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται
κατά τρόπο περιοριστικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι
πρέπει, συνεπώς, να ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορι
σμό των επιστροφών·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Ζάχαρης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, τα ποσο
στά των επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα
βάσεως που εμφαίνονται στο παράρτημα A του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3035/80 και που προβλέπονται στο άρθρο 1
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 ,
τα οποία εξάγονται υπό μορφή προϊόντων που υπάγονται
στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 ,
καθορίζονται όπως υποδεικνύεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
2. Για τα χημικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1010/86, τα ποσά επιστροφής που
προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού
εφαρμόζονται με παρουσίαση, κατά την παραλαβή της
δήλωσης εξαγωγής και για υποστήριξη της αίτησης είσπρα
ξης της επιστροφής κατά την εξαγωγή, των αποδεικτικών
για το ότι, για τα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν

στην παρασκευή αυτών των προς εξαγωγή χημικών προϊό
ντων, το ευεργέτημα καταλογισμού μιας επιστροφής κατά
την παραγωγή που προβλέπεται από τον κανονισμό που
προαναφέρθηκε ούτε ζητήθηκε ούτε θα ζητηθεί.
H απόδειξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο παρέχεται με
την προσκόμιση από τον εξαγωγέα δήλωσης του μεταποι
ητή του εν λόγω βασικού προϊόντος με την οποία βεβαιώνε
ται ότι για το προϊόν αυτό δεν έχει ζητηθεί επιστροφή κατά
την εξαγωγή βάσει των διατάξεων του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1010/86 και ούτε θα ζητηθεί.
3 . Όταν δεν προσκομίζεται η απόδειξη που αναφέρεται
στην παράγραφο 2, το ποσοστό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή,
α) το οποίο ίσχυε την ημέρα της εξαγωγής του εμπορεύ
ματος, όταν το ποσοστό αυτό δεν έχει προκαθοριστεί,
ή
β) που έχει αποτελέσει αντικείμενο προκαθορισμού,
μειώνεται κατά το ποσό της επιστροφής στην παραγωγή
που ισχύει, για το βασικό προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί,
δυνάμει του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1010/86, την ημέρα
της παραλαβής της δήλωσης εξαγωγής του εμπορεύματος ή
κατά την ημέρα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής, στην
περίπτωση που τα προϊόντα τίθενται υπό καθεστώς προπλη
ρωμής της επιστροφής κατά την εξαγωγή.
ΑρSρο 2

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

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993.
Γta την Επιτροπή
Martin ΒΑΝGΕΜΑΝΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καδοριοροί τροποποιήσεως των ποσοστών των
επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης που εξάγονται υπό μορφή
εμπορευμάτων ,που δεν υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης
— Ποσοστά των επιστροφών
σε Ecu/100 kg (*) —
Σάκχαρις λευκή :
Σάκχαρις ακατέργαστος :
Σιρόπια τεύτλων ή καλαμοσακχάρου, εκτός από τα σιρόπια
που παραλαμβάνονται με διάλυση λευκής ή ακατέργαστης
ζάχαρης σε στερεά μορφή, περιέχοντα κατά βάρος εις ξηράν
κατάστασιν 85 % ή περισσότερον σακχαρόζης ( συμπεριλαμ
βανομένου και του ιμβερτοποιημένου σακχάρου, εκφραζόμε
νου εις σακχαρόζην):

38,74
35,64

38,74 (4) x

so

ή

100

Σιρόπια που προέρχονται από διάλυση ζάχαρης, λευκής ή
ακατέργαστης, σε στερεή κατάσταση και ενδεχόμενα τη
διάλυση έχει ακολουθήσει ιμβερτοποίηση :

το ποσοστό που έχει καθοριστεί
παραπάνω για 100 kg ζάχαρης λευκής
ή ακατέργαστης που χρησιμοποιή
θηκε για τη διάλυση

Μελάσσαι :

Ισογλυκόζη (2):

38,74 (3)

(*) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία' της Γιουγκοσλαβίας ( Σερβία και Μαυροβούνιο)
μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 990/93.
(') Το «S» αντιπροσωπεύει, για 100 χιλιόγραμμα σιροπιού :
— την περιεκτικότητα σε σακχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου και του ιμβερτοποιημένου σακχάρου εκφρασμένου σε
σακχαρόζη) όταν η καθαρότητα του υπό θεώρηση σιροπιού είναι ίση ή ανώτερη από 98%,
— την περιεκτικότητα σε εκχυλίσιμη ζάχαρη, όταν η καθαρότητα του υπό θεώρηση σιροπιού είναι ίση ή ανώτερη από
85 % αλλά κατώτερη από 98 %.
(J) Προϊόντα που λαμβάνονται με ισομερισμό της γλυκόζης, έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος επί ξηρού τουλάχιστον 41 %
φρουκτόζης και των οποίων η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος επί ξηρού πολυσακχαριτών και ολιγοσακχαριτών,
περιλαμβανομένης της περιεκτικότητας σε δι- και τρισακχαρίτες, δεν υπερβαίνει 8,5 %.
(·') Ποσό επιστροφής για 100 χιλιόγραμμα ξηράς ύλης.
(4) Το ποσό βάσεως δεν εφαρμόζεται στο προϊόν που ορίζεται στο παράρτημα σημείο 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3513/92
( ΕΕ αριθ. L 355 της 5. 12. 1992, σ. 12).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2125/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιουλίου 1993

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 για τον καθορισμό των ποσών των
ενισχύσεων για την προμήθεια στις Αζόρες και τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών κοινοτικής
προελεύσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

νέου η ενίσχυση του εφοδιασμού των Αζορών και της
Μαδέρας στα ποσά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ■

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

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

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συμβουλίου της
15ης Ιουνίου 1992 περί ειδικών μέτρων σχετικά με ορισμένα
γεωργικά προϊόντα υπέρ των Αζορών και της Μαδέρας ('),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
3714/92 (2), και ιδίως το άρθρο 10,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :
ότι τα ποσά των ενισχύσεων για την προμήθεια στις Αζόρες
και τη Μαδέρα προϊόντων σιτηρών καθορίστηκαν με τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1833/92 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
1627/93 (4) · ότι, μετά τις αλλαγές που σημειώθηκαν στις
τιμές των προϊόντων σιτηρών στο ευρωπαϊκό μέρος της
Κοινότητας και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστεί εκ

Άρθρο 1
Το παράρτημα του τροποποιημένου κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1833/92 αντικαθίσταται από το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

173
378
185
155

της
της
της
της

27 . 6. 1992, σ. 1 .
23 . 12. 1992, σ. 23 .
4. 7. 1992, σ. 28.
26. 6. 1993 , σ. 55 .

Αριθ. L 191 /66

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1833/92
για τον καθορισμό των ποσών των ενισχύσεων για την προμήθεια στις Αζόρες και τη Μαδέρα προϊόντων
σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
(σε ECU/TOVO j

Ποσό της ενίσχυσης
Προϊόν
( Κωδικός ΣΟ)

Προορισμός
Αζόρες

Μαδέρα

Μαλακό σιτάρι

( 100190 99)

50,00

50,00

Κριθάρι

( 1003 00 80)

56,00

56,00

Καλαμπόκι

( 1005 90 00)

97,00

97,00

Σκληρός σίτος

( 1001 10 00)

50,00

50,00

31 . 7. 93

Αριθ. L 191 /67

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

31 . 7. 93

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2126/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιουλίου 1993

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 για τον καθορισμό των ποσών των
ενισχύσεων για την προμήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προε
λεύσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

νεου η ενίσχυση του εφοδιασμού των Καναρίων Νήσων στα
ποσά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Σιτηρών,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1601 /92 του Συμβουλίου της
15ης Ιουνίου 1992 περί ειδικών μέτρων σχετικά με ορισμένα

γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων Νήσων ('), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3714/92 (2),
και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας :

ότι τα ποσά των ενισχύσεων για την προμήθεια στις Κανα
ρίους Νήσους προϊόντων σιτηρών καθορίστηκαν με τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92 της Επιτροπής (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1626/93 (4)· ότι, μετά τις αλλαγές που σημειώθηκαν στις
τιμές των προϊόντων σιτηρών στο ευρωπαϊκό μέρος της
Κοινότητας και στη διεθνή αγορά, πρέπει να καθοριστεί εκ

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Το παράρτημα του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1832/92 αντικαθίσταται από το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου
1993 .

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

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
0
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

173
378
185
155

της
της
της
της

27 . 6. 1992, σ. 13 .
23 . 12. 1992, σ. 23 .
4. 7 . 1992, σ. 26.
26. 6. 1993 , σ. 53 .

Αριθ. L 191 /68

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1832/92
για τον καθορισμό των ποσών των ενισχύσεων για την προμήθεια στις Καναρίους Νήσους προϊόντων
σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
(σε Ecu/τόνο)
Προϊόν

„

(Κωδικός ΣΟ)
Μαλακό σιτάρι
Κριθάρι
Καλαμπόκι
Σκληρό σιτάρι
Βρώμη

'

,

Ποσο της CVισ*υσ^
( 100190 99 )
( 1003 00 80)
( 1005 90 00 )
( 1001 10 00)
( 1004 00 00)

50,00
56,00
97,00
50,00
56,00

31 . 7 . 93

Αριθ. L 191 /69

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

31 . 7 . 93

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2127/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 391/92 για τον καθορισμό των ποσών των ενισχύ
σεων για την προμήθεια στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα προϊόντων σιτηρών κοινο
τικής προελεύσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3763/91 του Συμβουλίου της
16ης Δεκεμβρίου 1991 περί ειδικών μέτρων σχετικά με
ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των γαλλικών υπερπό
ντιων διαμερισμάτων ('), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3714/92 (2), και ιδίως το άρθρο 2
παράγραφος 6,
Εκτιμώντας :

ότι τα ποσά των ενισχύσεων για την προμήθεια στα
γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα προϊόντων σιτηρών
καθορίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 391 /92 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1625/93 (4) · ότι, μετά τις αλλαγές που
σημειώθηκαν στις τιμές των προϊόντων σιτηρών στο ευρω
παϊκό μέρος της Κοινότητας και στη διεθνή αγορά, πρέπει

να καθοριστεί εκ νέου η ενίσχυση του εφοδιασμού των
γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων στα ποσά που περι
λαμβάνονται στο παράρτημα·

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

ΑρSρο 1

Το παράρτημα του τροποποιημένου κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 391 /92 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρό
ντος κανονισμού.
Άρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

356 της 24. 12. 1991 , σ. 1 .
378 της 23. 12. 1992, σ. 23.
43 της 19. 2. 1992, σ. 23.
155 της 26. 6. 1993 , σ. 51 .

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 191 /70

31 . 7 . 93

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

το» κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 391/92
για τον καθορισμό των ποσών των ενισχύσεων για την προμήθεια στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα
προϊόντων σιτηρών κοινοτικής προελεύσεως
(σε ECU/TÔVO)

Ποσό της ενίσχυσης
Προϊόν
( Κωδικός ΣΟ)

Προορισμός
Γαλλική

Γουαδελούπη

Μαρτινίκα

Γουιάνα

Μαλακό σιτάρι
( 100190 99)

53,00

53,00

53,00

56,00

Κριθάρι
( 1003 00 80)

59,00

59,00

59,00

62,00

Καλαμπόκι
( 1005 90 00)

100,00

100,00

100,00

103,00

53,00

53,00

53,00

56,00

Σκληρός σίτος
( 1001 10 10)

,

Ρεϋνιόν

Αριθ. L 191 /71

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

31 . 7 . 93

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2128/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993

περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα των τομέων σιτηρών και
όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών μέτρων επισιτιστικής
βοήθειας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2
τρίτο εδάφιο,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1544/93 (3) και ιδίως το άρθρο 1 1 παράγρα
φος 2,

αριθ. 1766/92 και από το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1418/76 για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή εφαρμό
ζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις προαναφερόμενες
ενέργειες ·
ότι τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη
για τον υπολογισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για
την όρυζα έχουν καθορισθεί στο άρθρο 3 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 1431 /76 του Συμβουλίου (5).
ότι οι επιστροφές που καθορίζονται στον παρόντα κανονι
σμό ισχύουν, χωρίς διαφοροποίηση, για όλους τους προορι
σμούς ·

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

Εκτιμώντας :
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι το άρθρο 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2681 /74 του
Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 1974 περί κοινοτικής
χρηματοδοτήσεως των δαπανών που προκύπτουν από την
προμήθεια γεωργικών προϊόντων λόγω της επισιτιστικής
βοήθειας (4) προβλέπει ότι το μέρος των δαπανών που αντι
στοιχεί στις επιστροφές κατά την εξαγωγή που καθορίζο
νται στο σχετικό τομέα, σύμφωνα με τους κοινοτικούς
κανόνες, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυή
σεων ·

ότι, για να διευκολυνθεί η κατάρτιση και η διαχείριση του
προϋπολογισμού για τα κοινοτικά μέτρα επισιτιστικής
βοήθειας και προκειμένου να επιτραπεί στα κράτη μέλη να
γνωρίσουν το επίπεδο της κοινοτικής συμμετοχής στη
χρημοτοδότηση των εθνικών μέτρων επισιτιστικής
βοήθειας, πρέπει να καθορισθεί το επίπεδο των επιστροφών
που χορηγούνται για τα μέτρα αυτά ·
ότι οι γενικοί κανόνες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής που
προβλέπονται από το άρθρο 13 του κανονισμού ( ΕΟΚ)

Άρθρο /
Για τις κοινοτικές και εθνικές επισιτιστικές βοήθειες στο
πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων ή άλλων συμπληρωμα
τικών προγραμμάτων, οι επιστροφές που εφαρμόζονται για
τον μήνα Αυγούστου 1993 στα προϊόντα των τομέων των
σιτηρών και της όρυζας καθορίζονται σύμφωνα με το
παράρτημα.
Άρθρο 2
Οι επιστροφές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό
δεν θεωρούνται ως διαφοροποιημένες επιστροφές ανάλογα
με τον προορισμό.

Άρθρο 3
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου
1993 .

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

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
O
(5)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αρι3.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

181
166
154
288

της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
25. 6. 1976, σ. 1 .
25. 6. 1993, σ. 5 .
25. 10. 1974, σ. 1 .

(5) ΕΕ αρι9, L 166 της 25 . 6. 1976, σ. 36.

Αριθ. L 191 /72

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται στα
προϊόντα των τομέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών μέτρων επισιτι
στικής βοήθειας
(Ecu/τόνο)

ν ~ Λ
.. Κωδικός προιοντος
*

Ποσό
επιστροφών

1001 10 00 400

47,00

1001 90 99 000

47,00

1002 00 00 000

47,00

1003 00 80 000

53,00

1004 00 00 400

—

1005 90 00 000

94,00

1006 20 92 000

254,40

1006 20 94 000

254,40

1006 3042 000

—

1006 3044 000

—

1006 30 92 100

318,00

1006 30 92 900

318,00

1006 30 94 100

318,00

1006 30 94 900

318,00

1006 30 96 100

318,00

1006 3096 900

318,00

1006 40 00 000

—

1007 00 90 000

94,00

1101 00 00 100
1101 00 00 130
1102 20 10 100
1102 20 10 300

55,00
55,00
124,03
106,31

1 102 30 00 000

—

1102 90 10 100
1103 11 30 200

74,75
55,00

1103 11 50 200

1103 11 90 200

55,00
55,00

1103 13 10 100

159,46

1103 1400 000

—

1104 12 90 100

117,18

11042150100

99,66

ΝΒ : Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποση
μειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό
(ΕΟΚ) αρι8. 3846/87 της Επιτροπής.

31 . 7, 93

Αριθ. L 191 /73

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

3 . 7. 93

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2129/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της ,30ής Ιουλίου 1993

περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετατροπών
αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
1068/93 της Επιτροπής (4) ·

Εχοντας υπόψη :

ότι η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά το μήνα ■
ότι δύναται να τροποποιείται ενδιαμέσως·
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2
τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας :

οτι, κατά το άρθρο 13 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1 766/92, 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 με τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβου
λίου (5) έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρω
παϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυρο
βούνιο) · ότι η απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε
ορισμένες καταστάσεις όπως εκείνες που απαριθμούνται
κατά τρόπο περιοριστικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι
πρέπει, συνεπώς, να ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορι
σμό των επιστροφών

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στη σημερινή
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σιτηρών, και ιδίως
τιμές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή
αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα ποσά
που αναγράφονται στο παράρτημα ·

οτι οι επιστροφές πρεπει να καθορίζονται λαμβανομένων
υπόψη των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 της Επιτροπής (2) περί
θεσπίσεως των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση
των επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς και των μέτρων
που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχών στον
τομέα των σιτηρών ■

οτι η επιστροφή που εφαρμόζεται για τη βυνη πρεπει να
υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη της ποσότητας των σιτη
ρών που είναι αναγκαία για την παρασκευή των σχετικών
προϊόντων· ότι οι ποσότητες αυτές καθορίστηκαν στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 ·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1
ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγ
καία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊ
όντα ανάλογα με τον προορισμό ·

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή της βύνης που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορίζονται 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 (3) 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

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου

(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
(2) ΕΕ αριθ. L 151 της 23. 6. 1993, σ. 15 .
(3) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .

(4) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5 . 1993, σ. 106.
(5 ) ΕΕ αριθ. L 102 της 28. 4. 1993 , σ. 14.

ΆρSρο 2

1993 .

Αριθ. L 191 /74

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

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζον
ται κατά την εξαγωγή της βύνης
(Ecu/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (')

1107 10 19 000

0

1107 10 99 000

0

1107 20 00 000

0

C ) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκο
σλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των
όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αρι3. 990/93 .

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

31 . 7 . 93

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 2130/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Ιουλίου 1993

που τροποποιεί τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 3227/76 περί εφαρμογής των διατάξεων για
τον έλεγχο διασφαλίσεων της Ευρατόμ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 79,

την έγκριση του Συμβουλίου,

1 . Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
« Για τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων εγκα
ταστάσεων υποβάλλονται δηλώσεις κατά το άρθρο 1
τουλάχιστον 200 ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά
την οποία προβλέπεται να γίνει η πρώτη παραλαβή πυρη
νικών υλικών.

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός ( Ευρατόμ) αριθ. 3227/76 της Επιτροπής (')
προσδιορίζει τη φύση και την έκταση των απαιτήσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 79 της συνθήκης·
ότι o κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3227/76 απαιτεί από τα
άτομα και τις επιχειρήσεις να διαβιβάζουν πληροφορίες
τεχνικής και λειτουργικής φύσεως καθώς και στοιχεία προς
την Επιτροπή ·

ότι, προς υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής
Ενέργειας (ΔΟΑΕ) όσον αφορά την ενίσχυση των διεθνών
διασφαλίσεων, είναι σκόπιμο να μπορεί η Επιτροπή να
διαβιβάζει ορισμένα στοιχεία περί διασφαλίσεων στον

Ωστόσο, για τις νέες εγκαταστάσεις με απόθεμα ή ετήσια
διακίνηση πυρηνικών υλικών, ανάλογα με το ποια εκ των
ποσοτήτων αυτών είναι η μεγαλύτερη, άνω του ενός
πραγματικού χιλιογράμμου, o ιδιοκτήτης, o φορέας εκμε
τάλλευσης, o σκοπός, o τόπος εγκατάστασης, o τύπος, η
ικανότητα και η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας δηλούνται τουλάχιστον 200 ημέρες πριν την
έναρξη της κατασκευής.»

2. Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :
«ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΔΟΑΕ·

ότι, όσον αφορά τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά νέων
εγκαταστάσεων, επιβάλλεται, προκειμένου να διαβιβά
ζονται εγκαίρως στο Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέρ
γειας, η παράταση της περιόδου εντός της οποίας τα χαρα
κτηριστικά αυτά πρέπει να δηλώνονται στην Επιτροπή,

ΆρSρο 34α

H Επιτροπή μπορεί να διαβιβάζει στο Διεθνή Οργανισμό
Ατομικής Ενέργειας πληροφορίες και στοιχεία που έχει
λάβει δυνάμει του παρόντος κανονισμού.»

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 2
ΆρSρο 1

O κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 3227/76 τροποποιείται ως
εξής :

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 15 ημέρες μετά τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
Abel ΜΑΤUΤΕS

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 363 της 31 . 12. 1976, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 220/90 (ΕΕ αριθ. L 22
της 27. 1 . 1990, σ. 56).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουλίου 1993

για τον καθορισμό των διαδικασιών και των όρων διάθεσης των σιτηρών που κατέχουν οι
οργανισμοί παρέμβασης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας :
ότι η αγορά των σιτηρών από τον οργανισμό παρέμβασης
μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με υποχρεωτική παρέμ
βαση όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 είτε με λήψη ειδικών μέτρων όπως
προβλέπονται στο άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού ·

ότι η διάθεση προς πώληση των σιτηρών που κατέχουν οι
οργανισμοί παρέμβασης πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς
να γίνεται καμία διάκριση μεταξύ των αγοραστών της
Κοινότητας· ότι το σύστημα της δημοπρασίας επιτρέπει
καταρχήν να επιτευχθεί o στόχος αυτός · ότι, εντούτοις, υπό
ειδικές συνθήκες, πρέπει να καθίσταται δυνατή η εφαρμογή
άλλων μέτρων διάθεσης προς πώληση ·
ότι, για να εξασφαλισθεί η ίση μεταχείριση για όλους τους
ενδιαφερόμενους εντός της Κοινότητας, οι πραγματοποιού
μενες δημοπρασίες πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και πρέπει να
ορίζεται μία λογική προθεσμία μεταξύ της ημερομηνίας της
δημοσίευσης αυτής και της πρώτης προθεσμίας υποβολής
των προσφορών · ότι, εντούτοις, για ποσότητες μικρότερες
των 2 000 τόνων δεν απαιτείται δημοσιότητα ·

ότι η πώληση στην εσωτερική αγορά πρέπει να πραγματο
ποιείται με βάση τιμές που καθιστούν δυνατή την αποφυγή
των διαταραχών της αγοράς · ότι o σκοπός αυτός μπορεί να
επιτευχθεί εάν η τιμή πωλήσεως αντιστοιχεί, λαμβανομένης
υπόψη της ποιότητας του προϊόντος που δημοσιεύεται, στην
τιμή της τοπικής αγοράς χωρίς να είναι χαμηλότερη ενός
επιπέδου το οποίο καθορίζεται σε σχέση με την τιμή παρέμ
βασης· ότι, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, η τήρηση
αυτού του επιπέδου τιμών μπορεί να αντιτίθεται στην καλή
διαχείριση της αγοράς ή της παρέμβασης και να προκαλεί
διαταραχές στη λειτουργία της κοινής οργάνωσης αγοράς ·
ότι, πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί γαι τις περιπτώσεις
αυτές το ενδεχόμενο να διοχετευθούν τα αποθέματα της
παρέμβασης με ειδικούς όρους τιμών ■
(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .

ότι, επιπλέον, η αγορά σιτηρών που είναι πιο κατάλληλα
για ειδικές χρήσεις μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα
δύσκολη * ότι είναι συνεπώς ενδεδειγμένο να διευκολυνθεί o
εφοδιασμός της αγοράς αυτής από τα αποθέματα της παρέμ
βασης · ότι, ωστόσο, η δυνατότητα αυτή πρέπει να περιορί
ζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις ■
ότι η πώληση σιτηρών προς εξαγωγή πρέπει να πραγματο
ποιείται με βάση τιμές που πρέπει να καθοριστούν για κάθε
περίπτωση σύμφωνα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες της
αγοράς· ότι τέτοιου είδους πωλήσεις δεν πρέπει, ωστόσο,
να προκαλούν στρεβλώσεις σε βάρος των εξαγωγών από την
ελεύθερη αγορά · ότι, συνεπώς, πρέπει με βάση τις προσφο
ρές που έχουν υποβληθεί να καθορίσει η Επιτροπή μία
ελάχιστη τιμή πωλήσεως·
ότι η Επιτροπή θεσπίζει την ελάχιστη τιμή πωλήσεως
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στοιχείων που έχει στη
διάθεσή της την ημέρα υποβολής των προσφορών · ότι, για
να αποφευχθεί η κερδοσκοπία και να διασφαλιστεί ότι η
δημοπρασία θα διεξαχθεί με ίσους όρους για όλους τους
ενδιαφερόμενους, είναι απαραίτητο η προσφορά του προμη
θευτή να συνοδεύεται από αίτηση προκαθορισμού της
επιστροφής κατά την εξαγωγή ■
ότι οι προσφορές των συμμετοχόντων για τις διάφορες
παρτίδες είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους μόνο για τα σιτηρά
που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση · ότι τα σιτηρά που
δημοπρατούνται είναι αποθηκευμένα σε διαφορετικά μέρη ·
ότι η δυνατότητα σύγκρισης μπορεί να εξασφαλιστεί καλύ
τερα με την επιστροφή στον υπερθεματιστή των εξόδων
μεταφοράς, τα οποία συμφέρουν περισσότερο, από τον τόπο
της αποθήκευσης των σιτηρών που δημοπρατούνται και από

τον τόπο εξόδου · ότι, ωστόσο, για δημοσιονομικούς
λόγους, η επιστροφή αυτή δεν πραγματοποιείται παρά μόνο
σε σχέση με τον τόπο εξόδου για τον οποίο διενεργούνται
οι λιγότερες δαπάνες · ότι o τόπος αυτός πρέπει να καθορί
ζεται ανάλογα με τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει για
εξαγωγή σιτηρών
ότι δεν είναι δυνατόν να διεξαχθεί ομαλά η δημοπρασία εάν
οι ενδιαφερόμενοι δεν υποβάλλουν σοβαρές προσφορές · ότι
o στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τη σύσταση εγγυή
σεως η οποία αποδεσμεύεται κατά την καταβολή της τιμής
πωλήσεως στην καθορισμένη προθεσμία·
ότι, σε περίπτωση δημοπρασίας για εξαγωγή, πρέπει να
διασφαλισθεί ότι τα σιτηρά δεν θα διοχετευθούν και πάλι
στην κοινοτική αγορά · ότι o κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός
εάν η τιμή πωλήσεως είναι κατώτερη της ελάχιστης τιμής
που πρέπει να τηρηθεί κατά την εκ νέου πώληση στην
εσωτερική αγορά · ότι, επομένως, πρέπει, για την περίπτωση
αυτή, να προβλεφθεί η σύσταση δεύτερης εγγύησης το ύψος
της οποίας πρέπει να είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ της
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τιμής πωλήσεως και της εν λόγω ελάχιστης τιμής· οτι,
συνεπώς, η αποδέσμευση της εγγύησης αυτής δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί παρά εάν o υπερθεματιστής εξαγωγέας
προσκομίσει τις αποδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 18
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής της
29ης Νοεμβρίου 1979 για κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής
του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα
γεωργικά προϊόντα ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1 708/93 (2) ·
ότι, για να πραγματοποιηθεί η διάθεση των αποθεμάτων
παρέμβασης γρήγορα και με τρόπο που να ανταποκρίνεται,
στο μέτρο του δυνατού, στις εμπορικές πρακτικές, πρέπει να
προβλεφθεί ότι και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που
προκύπτουν από τη συμμετοχή στη δημοπρασία θα εκπλη
ρωθούν εντός ορισμένης προθεσμίας·
ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1836/82 της Επιτροπής της
7ης Ιουλίου 1982 περί καθορισμού των διαδικασιών και των
όρων πωλήσεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή
των οργανισμών παρέμβασης (3 ), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 966/93 (4), αποτέ
λεσε το αντικείμενο πολλών τροποποιήσεων για λόγους
σαφήνειας, o κανονισμός αυτός πρέπει να αντικατασταθεί ·

23 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Στην απόφαση
καθορίζονται επίσης :
α) οι ποσότητες που δημοπρατούνται ·

β ) η ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας κατά την οποία
πρέπει να έχουν υποβληθεί οι προσφορές σε περίπτωση
μερικής δημοπρασίας, και στην περίπτωση διαρκούς
δημοπρασίας η πρώτη και η τελευταία προθεσμία για
την υποβολή των προσφορών.

H απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο φέρεται εις
γνώση όλων των ενδιαφερομένων με τη δημοσίευσή της
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Μεταξύ της ημερομηνίας της δημοσίευσης αυτής και της
ημερομηνίας που προβλέπεται για την τελευταία ημέρα της
πρώτης προθεσμίας υποβολής προσφορών, πρέπει να τηρεί
ται προθεσμία τουλάχιστον οκτώ ημερών.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται γαι
τις δημοπρασίες που αφορούν ποσότητες μικρότερες των
2 000 τόνων.

ότι είναι σκόπιμο όλες οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται
κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας 1993/94 να αντιμε
τωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο ■

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

Αρθρο 1

1 . Τα σιτηρά που αγοράζονται από τους οργανισμούς
παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 επαναδιοχετεύονται στην αγορά, με δημο
πρασία, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου πλειστηρια
σμού, όσον αφορά την επαναδιοχέτευση στην κοινοτική
αγορά.

2. Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, ως δημο
πρασία νοείται o διαγωνισμός όλων των ενδιαφερομένων
υπό τη μορφή της υποβολής προσφορών, της αγοράς κατα
κυρουμένης υπέρ του προσώπου του οποίου η προσφορά
είναι ευνοϊκότερη και σύμφωνη με τις διατάξεις του παρό
ντος κανονισμού.
ΤΙΤΛΟΣ I

Πώληση στην κοινοτική αγορά
Άρθρο 2

1 . H έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας αποφασίζε
ται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
(')
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριβ.
αριθ.
αρι$.

L
L
L
L

351 της 14. 12. 1987, σ. 1 .
159 της 1 . 7. 1993, σ. 77.
202 της 9. 7. 1982, σ. 23 .
98 της 24. 4. 1993, σ. 25.
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Αρθρο 3

1 . Οι οργανισμοί παρέμβασης καταρτίζουν την προκή
ρυξη δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12
και εξασφαλίζουν τη δημοσιότητά της, τοιχοκολλώντας την
προκήρυξη στην έδρα τοου οργανισμού. Προσδιορίζουν, σε
περίπτωση, διαρκούς δημοπρασίας, την προθεσμία υποβολής
προσφορών για κάθε μερική δημοπρασία.

2. H προκήρυξη της δημοπρασίας καθορίζει τις ελάχιστες
ποσότητες τις οποίες πρέπει να αφορούν οι προσφορές.

Αρθρο 4

H προκήρυξη που αναφέρεται στο άρθρο 2 μπορεί να περιο
ρίζεται σε συγκεκριμένες χρήσεις ή/και προορισμούς.

Αρθρο 5

1 . Για τις εκ νέου πωλήσεις, εκτός εκείνων που αναφέρο
νται στην παράγραφο 3, η προσφορά που λαμβάνεται
υπόψη πρέπει να αντιστοιχεί στην τιμή που διαπιστώνεται,
για ισοδύναμη ποιότητα και για αντιπροσωπευτική ποσό
τητα, στην αγορά του τόπου αποθεματοποίησης, ή, ελλείψει
αυτού, στην πλησιέστερη αγορά, λαμβανομένων υπόψη των
δαπανών μεταφοράς. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
είναι χαμηλότερη της τιμής παρέμβασης που ισχύει την
ημέρα λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των
προσφορών.

2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 , οι τιμές παρέμ
βασης που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το δωδέκατο
μήνα της περιόδου εμπορίας είναι εκείνες που ισχύουν τον
ενδέκατο μήνα, προσαυξημένες κατά ένα μηνιαίο ποσοστό.
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3. Σε περίπτωση εκ νεου πωλήσεως κατα τη διάρκεια των
τριών πρώτων μηνών της περιόδου εμπορίας όσον αφορά
τον αραβόσιτο και το σόργο, και κατά τους δύο πρώτους
μήνες της περιόδου εμπορίας όσον αφορά το μαλακό σίτο,
το σκληρό σίτο, τη σίκαλη και την κριθή, η προσφορά που
λαμβάνεται υπόψη πρέπει, τουλάχιστον, να αντιστοιχεί

σης στο λιμάνι ή του τόπου εξόδου όπως προβλέπεται παρα
πάνω, αποδίδονται, από τον οργανισμό παρέμβασης, στον
εξαγωγέα που υπερθεμάτισε και αφορούν τις εξαχθείσες
ποσότητες. Σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να αποφασισθεί,
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στην παρά
γραφο 1 , ότι η μεταφορά μπορεί να εξασφαλισθεί από τον

στην τιμή παρέμβασης που ισχύει τον ενδέκατο μήνα της
προηγούμενης περιόδου, προσαυξημένη κατά μηνιαία
αύξηση που καθορίζεται για την ίδια αυτή περίοδο.

οργανισμό παρέμβασης υπό τις ίδιες προϋποθέσεις.

4. Εάν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμφανιστούν
διαταραχές στη λειτουργία της κοινής οργάνωσης αγοράς,
λόγω, κυρίως, της δυσκολίας πωλήσεως των σιτηρών σε
τιμές σύμφωνες με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 , οι ειδι
κές συνθήκες τιμών μπορούν να καθορισθούν σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92.
Άρθρο 6

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή,
εντός του δευτέρου μηνός που έπεται εκείνου της περατώ
σεως της δημοπρασίας για την διεξαγωγή αυτού του τελευ
ταίου, αναγράφοντας ευκρινώς τις μέσες τιμές πωλήσεως
των διαφόρων παρτίδων και τις ποσότητες που πουλήθηκαν.

3. O οργανισμός παρέμβασης προσδιορίζει, σε περίπτωση
διαρκούς δημοπρασίας, τις ημερομηνίες λήξεως των προθε
σμιών υποβολής των προσφορών για κάθε έναν από τους
συμμετέχοντες στη μερική δημοπρασία.
Αρθρο 8

1.

Οι προσφορές :

α) μπορούν να μη γίνουν αποδεκτές εάν αφορούν παρτίδες
ποσότητας μικρότερης των 500 τόνων ·
β) μπορούν να υποβάλλονται υπό την προϋπόθεση κατανο
μής καθορισμένων ποσοτήτων ■

γ) θεωρούνται υποβληθείσες για ένα είδος σιτηρού που
παραδίδεται χωρίς να έχει εκφορτωθεί στους λιμένες ή
στους τόπους εξόδου που αναφέρονται στο άρθρο 7
παράγραφος 2.

ΤΙΤΛΟΣ II

Πώληση προς εξαγωγή
Αρθρο 7

1 . H έναρξη της δημοπρασίας αποφασίζεται σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Στην απόφαση προσδιορίζονται
ιδίως :
α) οι ποσότητες που δημοπρατούνται ·

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 παρά
γραφος 2, οι προσφορές δεν ισχύουν παρά μόνον εάν συνο

δεύονται από αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εξαγωγής
μαζί με αίτηση προκαθορισμού της επιστροφής ή της εισφο
ράς κατά την εξαγωγή για το συγκεκριμένο τόπο προορι
σμού. Ως προορισμός νοείται το σύνολο των χωρών για τις
οποίες έχει καθορισθεί το ίδιο ποσοστό επιστροφής ή
εισφοράς κατά την εξαγωγή.
Αρθρο 9

β) οι περιφέρεις στις οποίες είναι αποθεματοποιημένες οι εν
λόγω ποσότητες·
γ) η ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας εντός της οποίας
πρέπει να υποβληθούν οι προσφορές σε περίπτωση
μερικής δημοπρασίας, και στην περίπτωση διαρκούς
δημοπρασίας η πρώτη και η δεύτερη προθεσμία υποβο
λής των προσφορών.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτροπής (') τα πιστοποιη
τικού εξαγωγής που εκδίδονται κατ' εφαρμογή του παρό
ντος κανονισμού θεωρούνται, για τον καθορισμό της διάρ
κειας ισχύος τους, ότι έχουν εκδοθεί κατά την ημερομηνία
λήξεως της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών.

H απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο γνωστοποι
είται προς όλους τους ενδιαφερόμενους με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αρθρο 9

Μεταξύ της ημερομηνίας της δημοσίευσης αυτής και της
προβλεπόμενης ημερομηνίας για την τελευταία ημέρα της
πρώτης προθεσμίας υποβολής των προσφορών, πρέπει να
τηρείται προθεσμία τουλάχιστον οκτώ ημερών.

2. Στην προκήρυξη της δημοπρασίας που αναφέρεται στο
άρθρο 12, o οργανισμός παρέμβασης αναφέρει για κάθε
παρτίδα το λιμένα ή τον τόπο εξόδου στον οποίο μπορεί να
φθάσουν τα προϊόντα με τις χαμηλότερες δαπάνες μεταφο
ράς και που διαθέτει τεχνικές εγκαταστάσεις για την
εξαγωγή των σιτηρών που δημοπρατούνται.
Οι δαπάνες μεταφοράς, οι οποίες είναι οι χαμηλότερες,
μεταξύ του τόπου αποθεματοποίησης και του τόπου φόρτω

Μετά τη λήξη κάθε προθεσμίας που προβλέπεται για την
υποβολή των προσφορών, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος
υποβάλλει στην Επιτροπή ανώνυμο κατάλογο στον οποίο
εμφαίνεται κυρίως για κάθε προσφορά η ποσότητα, η τιμή,
καθώς επίσης και οι σχετικές προσαυξήσεις και μειώσεις. H
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορίζει
την ελάχιστη τιμή πώλησης ή αποφασίζει να μη δώσει συνέ
χεια στις παραληφθείσες προσφορές.
H ελάχιστη τιμή πώλησης καθορίζεται σε τέτοιο επίπεδο

που δεν παρεμποδίζει τις άλλες εξαγωγές.
(') ΕΕ αριθ. L 331 της 2. 12. 1988, σ. 1 .
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Αρθρο 11

Σε περίπτωση που η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού εξαγω
γής που υποβάλλεται από τον υπερθεματιστή σύμφωνα με
το άρθρο 8 παράγραφος 2 βασίζεται στο άρθρο 44 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 o οργανισμός παρέμβασης
ακυρώνει την αγορά για τις ποσότητες για τις οποίες δεν
εκδόθηκε το πιστοποιητικό σύμφωνα με τις διατάξεις του εν
λόγω άρθρου.

— 5 Ecu ανά τονο στην περίπτωση πώλησης προς εξαγωγή,
— 5 έως 10 Ecu ανά τόνο, που καθορίζονται από το ενδια
φερόμενο κράτος μέλος, στην περίπτωση πώλησης στην
κοινοτική αγορά.
Άρθρο 14
Οι οργανισμοί παρέμβασης λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα

μέτρα ώστε να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να εκτιμήσουν
την ποιότητα των σιτηρών που τίθενται προς πώληση πριν
από την υποβολή των προσφορών.

ΤΙΤΛΟΣ III

Αρθρο 15

Γενικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 12

Οι οργανισμοί παρέμβασης δημοσιεύουν, τουλάχιστον οκτώ
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη
λήξη της πρώτης προθεσμίας υποβολής προσφορών, προκή
ρυξη όπου καθορίζονται :
— οι συμπληρωματικές ρήτρες και προϋποθέσεις των πωλή
σεων που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού,
— τα κύρια φυσικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά των
διαφόρων παρτίδων τα οποία διαπιστώνονται κατά την
αγορά από τον οργανισμό παρέμβασης ή κατά τους
ελέγχους που διενεργούνται αργότερα,
— οι τόποι αποθεματοποίησης καθώς και τα ονόματα και η
διεύθυνση του αποθεματοποιού.

H προκήρυξη αυτή, καθώς και όλες οι τροποποιήσεις της,
διαβιβάζονται στην Επιτροπή προ της λήξεως της πρώτης
προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Άρθρο 13

1.
Κατά τη διάθεση προς πώληση στην αγορά της
Κοινότητας, οι προσφορές καταρτίζονται με βάση τον ποιο
τικό τύπο που καθορίζεται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
2731 /75 του Συμβουλίου (').
Εάν η ποιότητα του σιτηρού διαφέρει από τον ποιοτικό
τύπο, η τιμή προσφοράς που λαμβάνεται υπόψη προσαρμό
ζεται με την εφαρμογή προσαυξήσεων ή μειώσεων που
θεσπίζονται κατά την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92.

2. Κατά την πώληση προς εξαγωγή, οι προσφορές καταρ
τίζονται με βάση την πραγματική ποιότητα της παρτίδας
την οποία αφορά η προσφορά.
3 . Κατά την πώληση προς εξαγωγή μπορεί να προβλεφθεί
ότι οι προσφορές που υποβάλλονται στο πλαίσιο του
άρθρου 44 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 δεν γίνο
νται δεκτές.
4. Εφόσον υποβληθούν οι προσφορές δεν μπορούν ούτε
να τροποποιηθούν ούτε να αποσυρθούν.

Οι προσφορές δεν είναι έγκυρες παρά μόνον εάν συνοδεύο
νται από την απόδειξη ότι o υποβάλλων την προσφορά
συνέστησε εγγύηση :
C ) ΕΕ αριθ. L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 22.

O οργανισμός παρέμβασης γνωστοποιεί αμέσως σ' όλους
τους προσφέροντες τα αποτελέσματα της συμμετοχής τους
στη δημοπρασία. Απευθύνει στους υπερθεματιστές, εντός
τριών εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση, δήλωση
κατακύρωσης της δημοπρασίας είτε με συστημένη επιστολή
είτε με γραπτή τηλεπικοινωνία.
Άρθρο 16

O υπερθεματιστής πληρώνει τα σιτηρά πριν από την παρα
λαβή αλλά εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αποστο
λής της δήλωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 . Οι κίνδυνοι
και οι δαπάνες αποθεματοποίησης για τα σιτηρά που δεν
παραλήφθηκαν εντός της προθεσμίας πληρωμής βαρύνουν
τον υπερθεματιστή.

Τα σιτηρά που έχουν δημοπρατηθεί και δεν έχουν παραλη
φθεί εντός της προθεσμίας πληρωμής θεωρούνται ότι
εξήχθησαν σε κάθε περίπτωση κατά την ημερομηνία λήξεως
της προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή, για τις πωλήσεις
στην εσωτερική αγορά, η τιμή προσφοράς προσαρμόζεται
ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που περιγράφο
νται στην προκήρυξη της δημοπρασίας.
Για την εξαγωγή, η τιμή που πρέπει να καταβληθεί είναι
εκείνη που αναφέρεται στην προσφορά προσαυξημένη κατά
τη μηνιαία αύξηση όταν η παραλαβή πραγματοποιείται το
μήνα που έπεται του μηνός κατακύρωσης της προσφοράς.
Εάν o υπερθεματιστής δεν πλήρωσε τα σιτηρά εντός τις
προθεσμίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, η σύμβαση
ακυρώνεται από τον οργανισμό παρέμβασης για τις ποσότη
τες οι οποίες δεν πληρώθηκαν.

Άρθρο 17

1 . Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονι
σμό συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου III
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (2).
2. H εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος
4 αποδεσμεύεται για τις ποσότητες για τις οποίες :
— δεν λήφθηκε υπόψη η προσφορά,
— η πληρωμή της τιμής πωλήσεως πραγματοποιήθηκε εντός
της ορισθείσας προθεσμίας, και στην περίπτωση πώλη
σης προς εξαγωγή και στην περίπτωση όπου η τιμή που
καταβλήθηκε είναι χαμηλότερη της ελάχιστης τιμής που
πρέπει να τηρείται κατά την εκ νέου θέση προς πώληση

στην αγορά της Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 5 παράγραφοι 1 , 2 και 3, συστήθηκε εγγύηση
που καλύπτει διαφορά μεταξύ των δύο αυτών τιμών.
(:) ΕΕ αριθ. L 205 της 3 . 8. 1985, σ. 5 .
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3 . H εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεύτερη
περίπτωση αποδεσμεύεται για τις ποσότητες για τις οποίες :
— παρασχέθηκε απόδειξη ότι το προϊόν κατάστη ακατάλ
ληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα,
— παρασχέθηκαν οι αποδείξεις που αναφέρονται στο
άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87. Εντού
τοις, η εγγύηση αποδεσμεύεται εάν o επιχειρηματίας
προσκομίσει αποδείξεις ότι τα σιτηρά εγκατέλειψαν το
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας φορτωμένα σε πλοίο
χωρητικότητας τουλάχιστον 2 500 τόνων και κατάλληλο
για θαλάσσια ναυσιπλοΐα. H απόδειξη αυτή παρέχεται
με την ακόλουθη ένδειξη, η οποία επικυρώνεται από την
αρμόδια αρχή, επί του αντιτύπου ελέγχου που αναφέρε
ται στο άρθρο 6 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3665/87,
στο ενιαίο διοικητικό έγγραφο ή στο εθνικό έγγραφο
που αποδεικνύει την έξοδο από το τελωνειακό έδαφος
της Κοινότητας :
« Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Κανονισμός ( ΕΟΚ)
αριθ. . . . άρθρο
/ , .»,

— το πιστοποιητικό δεν εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 44
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88,
— η σύμβαση ακυρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 τέταρτο
εδάφιο.
4. H εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 4
καταπίπτει για τις ποσότητες για τις οποίες :
— καταπίπτει η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 44
παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3719/88,

— έκτος περιπτωσεως ανωτέρας βίας, η πληρωμή δεν πραγ
ματοποιήθηκε εντός της προθεσμίας που προβλέπεται
στο άρθρο 16.

5 . Εκτός περιπτώσεως ανωτέρας βίας η εγγύηση που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 δεύτερη περίπτωση καταπί
πτει για τις ποσότητες για τις οποίες δεν παρασχέθηκαν οι
αποδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερη
περίπτωση, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο
άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87.

ΑρSρο 18

O κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1836/82 καταργείται.
Οι αναφορές που γίνονται στον καταργηθέντα κανονισμό
πρέπει να θεωρείται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό.

ΑρSρο 19

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 1993.

O παρών κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μερη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1993 .
Γ'.a την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 191 /81

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2132/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουλίου 1993

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3892/92 για τον καθορισμό, όσον αφορά την
αλιευτική περίοδο 1993, των τιμών αποσύρσεως και πωλήσεως των αλιευτικών προϊόντων
που απαριθμούνται στο παράρτημα I σημεία A, Δ και E του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 1992 περί κοινής οργανώσεως τη αγοράς
στον τομέα της αγοράς προϊόντων αλιείας και της υδατο

καλλιέργειας ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
( ΕΟΚ) αριθ. 697/93 (2), και ιδίως το άρθρο 1 1 παράγραφος 3
και το άρθρο 13,
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, μεταρρυθμίζοντας
ορισμένους μηχανισμούς της κοινής οργάνωσης της αγοράς
των αλιευτικών προϊόντων, εισήγαγε και νέα προϊόντα που
επιλέγονται για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στους εν
λόγω μηχανισμούς·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3892/92 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
351 /93 (4), είχε καθορίσει, για την αλιευτική περίοδο 1993,
τις τιμές απόσυρσης και πώλησης των προϊόντων που εμφαί
νονται στην κοινή οργάνωση της αγοράς πριν από την
έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 · ότι
πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί o κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 3892/92 για να συμπεριληφθούν σε αυτόν οι
τιμές απόσυρσης και πώλησης για τα νέα προϊόντα ·

ότι οι τιμές προσανατολισμού των νέων προϊόντων καθορί
στηκαν από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1917/93 του
Συμβουλίου (5) ·
ότι η έναρξη ισχύος, την 1η Ιανουαρίου 1993, του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 παρέχει το δικαίωμα, από την
ημερομηνία αυτή και μετά, στις οργανώσεις παραγωγών για
την κοινοτική συμμετοχή στις παρεμβάσεις που πραγματο
ποιούνται στην αγορά των νέων προϊόντων ότι πρέπει,
κατά συνέπεια, να προβλεφθεί η έναρξη ισχύος του παρό
ντος κανονισμού από την 1η Ιανουαρίου 1993 ·

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

ΑρSρο 1

Τα παραρτήματα I, II, III και IV του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 3892/92 συμπληρώνονται από το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
ΑρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΑΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

388 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
76 της 30. 3 . 1993 , σ. 12.
392 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
41 της 18. 2. 1993 , σ. 12.

C) ΕΕ αριθ. L 174 της 17. 7. 1993, σ. 1 .
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Αριθ. L 191 /82

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1 . Ποσοστό της τιμής προσανατολισμού που χρησιμεύει για τον υπολογισμό των κοινοτικών τιμών απόσυρσης και πώλη
σης

Περιγραφή των προϊόντων

%

Λιμάντα (Limanda limanda)
Χωματίδα (Platichthys flesus)
Τόνος μακρύπτερος (Thunnus alalunga)
Σουπιά (Sepia officinal is και Rossia macrosoma)
Γλώσσες (Solea spp.)

83
83
90
80
83

2. Συντελεστές των προϊόντων του παραρτήματος I σημεία A, Δ και E του κανονισμού (ΕΟΚ) αριΌ*. 3759/92
Συντελεστές

Είδος

Μέγεθος ( )

AπμΓκεφάλιV°'

Ολόκληρο ψαρι

Εξαιρετικής
ποιότητας A (')

η (| .
'

Εξαιρετικής
ποιότητας A (')

n

'

Λιμάντα
(Limanda limanda)

1
2

0,85
0,65

0,75
0,55

0,70
0,50

0,55
0,35

Χωματίδα
(Platichthys flesus)

1
2

0,80
0,60

0,70
0,50

0,70
0,50

0,55
0,35

Τόνος μακρύπτερος
(Thunnus alalunga)

1
2

1,0
1,0

0,54
0,54

0,90
0,85

0,85
0,80

Σουπιά

1

—

—

0,80

0,60

(Sepia officinalis και
Rossia macrosoma)

2
3

—
—

—
—

0,80
0,50

0,60
0,30

Γλώσσες
(Solea spp.)

1
2

0,90
0,90

0,80
0,80

0,70
0,70

0,55
0,55

3
4
5

0,85
0,70
0,60

0,75
0,60
0,50

0,65
0,50
0,40

0,50
0,40
0,35

(') Οι κατηγορίες νωπότητας, μεγέθους και παρουσίασης είναι εκείνες που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αρι9. 3759/92.

3. Κοινοτικές τιμές απόσυρσης ή πώλησης των προϊόντων του παραρτήματος I σημεία A, Λ και E
Τιμή απόσυρσης (σε Ecu/τόνο)

Είδος

Μέγεθος ( )

AπμTκ?φάλT°'

Ολόκληρο ψάρι

Εξαιρετικής

n ,Α

ποιότητας A (')

'

Εξαιρετικής

β ,, Ν

ποιότητας A (')

'

Λιμάντα
(Limanda limanda)

1
2

536
410

473
347

442
315

347
221

Χωματίδα
(Platichthys flesus)

1
2

299
224

261
187

261
187

205
131

Τόνος μακρύπτερος
(Thunnus alalunga)

1
2

1 890
1 890

1 021
1 021

1 458
1 377

1 377
1 296

Σουπιά

1

—

—

832

624

(Sepia officinalis και
Rossia macrosoma)

2
3

—
—

—
—

832
520

624
312
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Αριθ. L 191 /83

Τιμή πώλησης (σε Ecu/τόνο)

Είδος

Μέγεθος (')

Απεντερωμένο

Εξαιρετικής

ποιότητας A (')

Γλώσσες
(Solea spp.)

,-., , ,

με κεφάμλι

,

Ολοκληρο ψάρι
Εξαιρετικής

κ>

ποιότητας A (')

W

1
2

3 735
3 735

3 320
3 320

2 905
2 905

2 283
2 283

'3

3 528

3 113

2 698

2 075

4
5

2 905
2 490

2 490
2 075

2 075
1660

1 660
1 453

(') Οι κατηγορίες νωπότητας, μεγέθους και παρουσίασης είναι εκείνες που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 3759/92.

4. Καθεστώς που ισχύει στις ζώνες εκφόρτωσης που είναι πολύ απομακρυσμένες από τα κύρια κέντρα κατανάλωσης της
Κοινότητας
Τιμή απόσυρσης (σε Ecu/τόνο)

Είδος

Ζώνη εκφόρτωσης

Συντελεστής Μέγεθος ( 1 )

Απεντερωμένο,
κεφάλι

Εξαιρετικής
ποιότητας

B (')

A C)

Τόνος μακρύπτερος

(Thunnus alalunga)

Νήσος των Αζορών

Μαδέρα

Q 45
'

1

2

851

851

Oλόκληρο ψάρι
Εξαιρετικής
ποιότητας

B (')

A (')

459
459

656

620

620
583

C ) Οι κατηγορίες νωπότητας, μεγέθους και παρουσίασης είναι εκείνες που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 3759/92.
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Αριθ. L 191 /84

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2133/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουλίου 1993

για τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3893/92 για τον καθορισμό των τιμών
αναγωγής των αλιευτικών προϊόντων για την περίοδο εμπορίας 1993
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 1992 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέρ
γειας ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 697/93 (2), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 6 πρώτο
εδάφιο και το άρθρο 23 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, μεταρρυθμίζοντας
ορισμένους μηχανισμούς της κοινής οργανώσεως της
αγοράς των αλιευτικών προϊόντων, εισήγαγε επίσης νέα
είδη που υπόκεινται κυρίως στο καθεστώς των τιμών
αναγωγής ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3893/92 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
351 /93 (4), είχε καθορίσει, για την περίοδο εμπορίας 1993,
τις τιμές αναγωγής των αλιευτικών προϊόντων που εμφαί
νονται στην κοινή οργάνωση της αγοράς πριν από την
έναρξη της ισχύος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 ·
ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί o κανονισμός
( ΕΟΚ) αριθ. 3893/92 για να συμπεριληφθούν σε αυτόν οι
τιμές αναγωγής για τα νέα προϊόντα ·
ότι, για τα νέα προϊόντα του παραρτήματος I του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, οι τιμές αναγωγής είναι ίσες με

τις κοινοτικές τιμές απόσυρσης και πώλησης · οτι οι κοινο
τικές τιμές απόσυρσης και πωλήσεως αυτών των προϊόντων

καθορίστηκαν, για την περίοδο εμπορίας 1993, από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2132/93 της Επιτροπής (5) ·
ότι, για τα νέα προϊόντα του παραρτήματος II του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, οι τιμές αναγωγής προκύπτουν
από τις τιμές προσανατολισμού · ότι οι τιμές προσανατολι
σμού αυτών των νέων προϊόντων καθορίστηκαν για την
αλιευτική περίοδο 1993 με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1917/93 του Συμβουλίου (6) ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης των
Προϊόντων Αλιείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Τα παραρτήματα I και II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3893/92 συμπληρώνονται από το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Αρθρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
C)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

388 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
76 της 30. 3. 1993, σ. 12.
392 της 31 . 12. 1992, σ. 9.
41 της 18. 2. 1993, σ. 12.

(5) Βλέπε σελίδα 81 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
(6) ΕΕ αριθ. L 174 της 17 . 7 . 1993 , σ. 1 .
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Αριθ. L 191 /85

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1 . Τιμές αναγωγής για τα προϊόντα πο» περιλαμβάνονται στο παράρτημα I σημεία A και Δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3759/92

Τιμή αναγωγής (σε Ecu ανά τόνο)

Eίδ°ζ

Μέγεθος (')

Αιμάντα
(Limanda limanda)

A μΤΐεφάλΓ'

Ολόκληρα ψάρια

Εξαιρετικής
ποιότητας A (')

^

Εξαιρετικής
ποιότητας A (')

R ,ι\

1
2

536
410

473
347

442
315

347
221

1
2

299
224

261
187

261
187

205
131

1
2

1890
1 890

1021
1 021

1458
1 377

1377
1 296

1
2
3

—
—
—

—
—
—

832
832
520

624
624
312

1
2

3 735
3 735

3 320
3 320

2 905
2 905

2 283
2 283

3

3 528

3 113

2 698

2 075

4
5

2 905
2 490

2 490
2 075

2 075
1 660

1 660
1 453

ex 0302 29 90

Χωματίδα
(Platichthys flesus)
ex 0302 29 90

Τόνος μακρύπτερος
(Thunnus alalunga)
0302 31 10 και 0302 31 90

Σουπιές
(Sepia officinalis et
Rossia macrosoma)
ex 0307 41 80

Γλώσσες
(Solea spp.)
0302 23 00

(') Οι κατηγορίες νωπότητας, μεγέθους και παρουσίασης είναι εκείνες που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 3759/92.

2. Τιμές αναγωγής για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

(Jc^Ecu^TxL·)

A. Κατεψυγμένα προϊόντα που υπάγονται
στους κωδικούς ΣΟ 0303 και 0304

0303 31 10

Χάλιμπατ της Γροιλανδίας (Reinhardtius

1275

hippoglossoides)
B. Κατεψυγμένα προϊόντα που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 0306

ex 030613 90

Γαρίδες της οικογένειας Penaeidae

4 250

3. Τιμές αναγωγής για ορισμένα κατεψυγμένα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV σημείο B και στο παράρ
τημα V του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92

Προϊόν
Ξιφίας (Xiphias gladius)
ex 0303 79 87

7

'

Παρουσίαση
r
1

Ολόκληροι μετά ή άνευ κεφαλής

Τιμή αναγωγής

(σε Ecu ανά τόνο)

3 200

Αριθ. L 191 /86
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2134/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 1993

γιο τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3091/92 για τη Φέσπιση των λεπτομερειών
εφαρμογής που αφορούν τη χορήγηση ενίσχυσης στη μεταφορά όσον αφορά ορισμένα αλιευ
τικά προϊόντα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 1992 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα των προϊόντων αλιείας και της υδατοκαλλιέρ
γειας ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 697/93 (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 5,

ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί o κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 3901 /92 για να συμπεριληφθούν σε αυτόν τα
νέα προϊόντα και οι νέες σχετικές κατηγορίες που είναι
ικανές να διατεθούν στην αγορά αμέσως μετά την αποθεμα
τοποίηση ή την κονσερβοποίηση ■

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

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, μεταρρυθμίζοντας
ορισμένους μηχανισμούς της κοινής οργάνωσης της αγοράς
των αλιευτικών προϊόντων, εισήγαγε επίσης νέα προϊόντα
που επιλέγονται για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται από
τους μηχανισμούς αυτούς
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3901 /92 της Επιτροπής (3),
κατάρτισε τον πίνακα των προϊόντων για τα οποία οι κατη
γορίες νωπότητας, παρουσίασης και μεγέθους υπήρχαν πριν
από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3759/92 ·

ότι οι κοινοί κανόνες των νέων προϊόντων καθορίστηκαν με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1935/93 του Συμβουλίου (4) ■

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Το παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3901 /92
συμπληρώνεται με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Αρθρο 2

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

O παρών κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μέρη του και ισχύει αμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
C)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριS.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

388 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
76 της 30. 3. 1993, σ. 12.
392 της 31 . 12. 1992, σ. 29.
176 της 20. 7. 1993, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Νωπότητα

Παρουσίαση

Μέγεθος

ex 0302 29 90

Χωματίδα (Platichthys flesus)

E, A

Απεντερωμένα, με κεφάλι

1, 2

ex 0307 41 80

Σουπιές (Sepia officinalis και Rossia macrosoma)

E, A

Ολόκληρα

1, 2

ex 0302 23 00

Γλώσσες (Solea spp.)

E, A

Απεντερωμένα, με κεφάλι

3, 4, 5

(') Οι κατηγορίες νωποτητας, μεγέθους και παρουσίασης είναι εκείνες που ορίζονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2135/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 1993

γιο τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3895/92 για τον καθορισμό του ποσού της
ενίσχυσης στη μεταφορά όσον αφορά ορισμένα αλιευτικά προϊόντα για την περίοδο εμπορίας
1993

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 1992 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα των προϊόντων αλιείας και της υδατοκαλλιέρ
γειας ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 697/93 (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 5,

μάλλον με τα έξοδα των προϊοντων που εμφαίνονται στο
παράρτημα I σημεία A και Δ του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
3759/92 παρά με τα έξοδα των προϊόντων του παραρτήμα
τος I σημείο E του ίδιου κανονισμού · ότι το ποσό της
ενίσχυσης πρέπει, κατά συνέπεια, να καθορισθεί για τη
γλώσσα στο ίδιο επίπεδο με το ποσό των προϊόντων του
παραρτήματος I σημεία A και Δ ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης των
Αλιευτικών Προϊόντων,

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, μεταρρυθμίζοντας
ορισμένους μηχανισμούς της κοινής οργάνωσης της αγοράς
των αλιευτικών προϊόντων, εισήγαγε επίσης νέα προϊόντα
που επιλέγονται για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται
στους εν λόγω μηχανισμούς ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3895/92 της Επιτροπής (3),
καθόρισε το ποσό της ενίσχυσης στη μεταφορά, κατά τη
διάρκεια της αλιευτικής περιόδου 1993, για ορισμένα αλιευ
τικά προϊόντα που εμφαίνονται στην κοινή οργάνωση της
αγοράς πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 3759/92 ■ ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί
o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 3895/92 για να συμπεριληφθούν
σε αυτόν τα νέα προϊόντα ·

ότι επειδή η ένταξη ορισμένων νέων προϊόντων δεν έχει
σημαντική επίπτωση στα τεχνικά και χρηματοδοτικά έξοδα
των εν λόγω ενεργειών, δεν φαίνεται σκόπιμο να τροποποι
ηθούν τα ποσά της ενίσχυσης·

ότι όσον αφορά τη γλώσσα (Solea spp.), οι τύποι μεταποί
ησης, καθώς και τα τεχνικά και χρηματοδοτικά έξοδα που
συνεπάγεται για τις εν λόγω ενέργειες, είναι παρόμοια

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
Οι τίτλοι των σημείων 1 και 2 του παραρτήματος του κανο
νισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3895/92 τροποποιούνται ως εξής :

« 1 . Ποσό της ενίσχυσης στη μεταφορά για τα προϊόντα
του παραρτήματος I σημεία A και Δ καθώς και για
τις γλώσσες (Solea spp.) του παραρτήματος 1 σημείο
E του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.
2. Ποσό της ενίσχυσης στη μεταφορά για τα άλλα
προϊόντα του παραρτήματος I σημείο E του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.»

ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΑΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 388 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 76 της 30. 3. 1993, σ. 12.
C) ΕΕ αριθ. L 392 της 31 . 12. 1992, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2136/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 1993

γιο την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3597/90 σχετικά με τους κανόνες λογιστι
κής καταχώρησης για τα μέτρα παρέμβασης που συνεπάγεται η αγορά, η αποθεματοποίηση
και η πώληση γεωργικών προϊόντων από τους οργανισμούς παρέμβασης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3492/90 του Συμβουλίου της
27ης Νοεμβρίου 1990 περί των στοιχείων που λαμβάνονται
υπόψη στους ετήσιους λογαριασμούς για τη χρηματοδότηση
των μέτρων παρέμβασης με τη μορφή δημόσιας αποθεματο
ποίησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολι
σμού και Εγγυήσεων ( ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων ('), και
ιδίως το άρθρο 8,
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3597/90 της Επιτροπής (2)
θέσπισε τους κανόνες λογιστικής καταχώρησης για τα
μέτρα παρέμβασης που συνεπάγεται η αγορά, η αποθεματο
ποίηση και η πώληση προϊόντων από τους οργανισμούς
παρέμβασης ·

ότι στη συνέχεια της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής
πολιτικής, οι τιμές για τα σιτηρά έχουν αισθητά μειωθεί
από την περίοδο 1993/94 · ότι πρέπει, επομένως, να καθορι
στεί η αξία των ελλειπουσών ποσοτήτων που θα διαπιστω
θούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 1994 στην
τιμή παρέμβασης της προηγούμενης περιόδου, δεδομένου
ότι το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων σε απόθεμα παρέμ
βασης είχαν αγοραστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου
αυτής ·
ότι, στη συνέχεια των νομισματικών αναπροσαρμογών που
πραγματοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο του 1992. O καθορι

σμός της αξίας των ελλειπουσών ποσοτήτων βάσει του
γεωργικού συντελεστή που ισχύει την 1η Οκτωβρίου του
τρέχοντος οικονομικού έτους έχει σαν αποτέλεσμα να
αποδίδεται ποσό χαμηλότερο από την τιμή αγοράς · ότι η
κατάσταση αυτή θα μπορούσε αν οδηγήσει σε παρατυπίες
και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να χρησιμοποιείται ένας
συντελεστής που να ανταποκρίνεται περισσότερο στην
πραγματικότητα ·

ότι η σχέση μεταξύ του βοείου κρέατος αφού υποστεί
αποστέωση και του βοείου κρέατος σε σφάγιο που αγοράζε
ται στην παρέμβαση είναι 68 % και ότι η ισχύουσα τιμή
παρέμβασης για το βόειο κρέας είναι η ίδια και στις δύο
περιπτώσεις · ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να προσαρμοστεί η
τιμή παρέμβασης που ισχύει για το βόειο κρέας χωρίς
κόκαλα εφαρμόζοντας σ' αυτήν ένα διορθωτικό συντε
λεστή ·

ότι, βάσει της πείρας που έχει αποκτηθεί πρέπει να κατα
στούν σαφείς ορισμένοι κανόνες λογιστικής καταχώρησης ■
(') ΕΕ αριθ. L 337 της 4. 12. 1990, σ. 3.
0 ΕΕ αριθ. L 350 της 14. 12. 1990, σ. 43.

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμο
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής του ΕΓΤΠΕ,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1
O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. τροποποιείται ως εξής :
1 . Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο
εδάφιο :
«Ωστόσο, για την οικονομική χρήση 1994 στον τομέα
των σιτηρών, η βασική τιμή παρέμβασης που πρέπει να
χρησιμοποιείται είναι αυτή που ισχύει την 1 Οκτωβρίου
1992 .»

2. Το άρθρο 2 παράγραφος 5 δεύτερη περίπτωση αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :
«— για τις ποσότητες που αναφέρονται στην παρά
γραγο 1 πρώτη περίπτωση και στην παράγραφο 3α,
o συντελεστής μετατροπής που εφαρμόζεται είναι η
γεωργική ισοτιμία που ισχύει την πρώτη ημέρα της
οικονομικής χρήσης.»
3 . Στο άρθρο 2 παράγραφος 5 προστίθεται η ακόλουθη
περίπτωση :
«— για τις ποσότητες που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 δεύτερη περίπτωση, στην παράγραφο 2 και
στην παράγραφο 3 στοιχείο γ), o συντελεστής μετα
τροπής που εφαρμόζεται είναι η γεωργική ισοτιμία
που ισχύει την πρώτη ημέρα κάθε τριμήνου ·
ωστόσο, κατά την πρώτη εφαρμογή, η εφαρμοζό
μενη ισοτιμία είναι αυτή που ισχύει την 1η Αυγού
στου 1993 .»

4. Το άρθρο 6 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
«2. Εάν, μετά από οπτικό έλεγχο στο πλαίσιο της
ετήσιας απογραφής ή κατά τον έλεγχο μετά την
ανάληψη από την παρέμβαση, δεν είναι πλέον
δυνατό να συσκευαστεί εκ νέου το προϊόν, o οργανι
σμός παρέμβασης μπορεί να πωλήσει την υπολειπό
μενη ποσότητα βάσει ιδιωτικής σύμβασης. H εν

λόγω ποσότητα υπολογίζεται λογιστικά σαν έξοδος,
κατά την ημερομηνία της δειγματοληψίας και τα
σχετικά έσοδα πιστώνονται στο ΕΓΤΠΕ για τον
ίδιο μήνα.»
5 . Το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο :
«α) τα αφαιρούμενα έξοδα εισόδου και εξόδου υπολογί
ζονται πολλαπλασιάζοντας τις ποσότητες που δεν

έγιναν δεκτές με το σύνολο των αντιστοίχων κατ'
αποκοπή ποσών και με το γεωργικό συντελεστή
μετατροπής, o οποίος εφαρμόζεται στα κατ'
αποκοπή ποσά που ισχύουν κατά τον μήνα της
εξόδου.»
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6. Το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο :
«β) τα αφαιρούμενα έξοδα αποθεματοποίησης υπολο
γίοζονται πολλαπλασιάζοντας τις ποσότητες που
δεν έγιναν δεκτές με τον αριθμό των μηνών που
έχουν παρέλθει μεταξύ της εισόδου και εξόδου, με
το κατ' αποκοπή ποσό και το γεωργικό συντελεστή
μετατροπής, o οποίος εφαρμόζεται στα κατ'
αποκοπή ποσά που ισχύουν κατά τον μήνα της
εξόδου.»

7. Το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείμενο :

«γ) τα αφαιρούμενα έξοδα αποθεματοποίησης υπολο
γίοζονται πολλαπλασιάζοντας τις ποσότητες που
δεν έγιναν δεκτές με τον αριθμό των μηνών που
έχουν παρέλθει μεταξύ της εισόδου και εξόδου, ενώ
αφιαρείται o αριθμός των μηνών που έχουν παρέλ
θει από την ισχύουσα προθεσμία πληρωμής κατά
την είσοδο, με το ποσοστό χρηματοδότησης που
έχουν παρέλθει από την ισχύουσα προθεσμία
προθεσμία πληρωμής κατά την είσοδο, με το ποσο
στό χρηματοδότησης που ισχύει το μήνα της
εξόδου, διαιρεμένου διά δώδεκα και με τη μέση
λογιστική αξία μεταφοράς που ισχύει στην αρχή

της οικονομικής χρήσης ή o πρώτος μήνας δήλωσης
στην περίπτωση που δεν υπάρχει μέση λογιστική
αξία μεταφοράς.»
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8. Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος :
«4. Σε περίπτωση ειδικών διατάξεων, o συντελεστής
μετατροπής που εφαρμόζεται για τη λογιστική καταχώ
ρηση των εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 2
στοιχεία α) και β) είναι αυτός που ισχύει την πρώτη
ημέρα του μήνα κατα τον οποίον επέρχεται η ρητώς
οριζόμενη γενεσιουργός αιτία.»

9. Στο άρθρο 8 οι όροι «των γεωργικών ισοτιμιών»
διαγράφονται.
10. Στο παράρτημα προστίθεται το ακόλουθο σημείο :
«VII . ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

Για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφοι 1 , 2 και 3 στοιχεία α) και γ), η
τιμή βάσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, για το βόειο
κρέας χωρίς κόκαλα, είναι η τιμή παρέμβασης πολλα
πλασιαζόμενη επί το συντελεστή 1,47.»
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Αυγούστου 1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μερη του και ισχύει αμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2137/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιουλίου 1993
περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του οίνου και την κατάρ
γηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 646/86
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου της 16ης
Μαρτίου 1987 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του οίνου ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1566/93 (2), και ιδίως το άρθρο 56 παρά
γραφος 4,

Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 56 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
822/87, στο βαθμό που είναι αναγκαίο ώστε να μπορέσουν
τα προϊόντα που παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
του εν λόγω κανονισμού να εξαχθούν σε σημαντική ποσό
τητα από οικονομικής απόψεως με βάση τις τιμές των
προϊόντων αυτών στη διεθνή αγορά, η διαφορά των εν λόγω
τιμών και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλύπτεται
από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ■ ότι, εντούτοις, οι
επιστροφές μπορούν να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα
που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 345/79 του Συμβουλίου της 5ης
Φεβρουαρίου 1979 περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων
για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή για τον
οίνο και των κριτηρίων για τον καθορισμό του ποσού των
εν λόγω επιστροφών (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2009/81 (4) ·

άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των
εν λόγω οίνων
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
345/79, οι κοινοτικές τιμές της αγοράς πρέπει να καθορίζο
νται με βάση τις πλέον πλεονεκτικές τιμές εξαγωγής · ότι οι
τιμές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη όταν καθορίζονται οι τιμές στο
διεθνές εμπόριο ■
ότι η κατάσταση του διεθνούς εμπορίου ή οι ιδιαίτερες
απαιτήσεις ορισμένων αγορών μπορούν να καταστήσουν
αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής ανάλογα με τη
χρήση ή τον προορισμό ενός συγκεκριμένου προϊόντος·

ότι υπάρχει επί του παρόντος περιθώριο για σημαντικές από
οικονομικής απόψεως εξαγωγές συμπυκνωμένων μούστων
σταφυλιών, επιτραπέζιων οίνων, εκτός του τύπου R III, και
επιτραπέζιων οίνων rosé της ποικιλίας Portugieser·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3389/81 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3473/82 (6), καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες για την
εφαρμογή των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τον οίνο ·
ότι, κατά την εφαρμογή των προαναφερθέντων κανόνων
στην παρούσα κατάσταση της αγοράς, ιδιαίτερα στις τιμές
των οίνων στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά, οι
επιστροφές πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με συνημμένο
παράρτημα και ότι πρέπει να καταργηθεί o κανονισμός
( ΕΟΚ) αριθ. 646/86 της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου
1986 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή
για τον οίνο (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3298/92 (8) ·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
345/79, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαμβανομέ
νης υπόψη της υφισταμένης κατάστασης και των μελλοντι
κών τάσεων αναφορικά με :

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

i) τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω προϊόντων
στην κοινοτική αγορά και
ii) τις διεθνείς τιμές της αγοράς για τα προϊόντα αυτά ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι δαπάνες που
αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο, οι οικονομικές απόψεις
των προτεινόμενων εξαγωγών, οι στόχοι που καθορίζονται
στο εν λόγω άρθρο και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών
στην κοινοτική αγορά ■ ότι, εντούτοις, κατά τον καθορισμό
του ποσού των επιστροφών που εφαρμόζονται στους οίνους
λικέρ, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ των
κοινοτικών τιμών και των τιμών της διεθνούς αγοράς σε
σχέση μόνο με τον οίνο και τους μούστους που χρησιμοποι
ούνται για την παραγωγή οίνων λικέρ, λόγω του ότι δεν
έχει παρατηρηθεί καμία τέτοια διαφορά αναφορικά με τα
C)
0
0
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αρι9.
αρι&

L
L
L
L

84 της 27. 3 . 1987, σ. 1 .
154 της 25. 6. 1993, σ. 39.
54 της 5. 3 . 1979, σ. 69.
195 της 18. 7. 1981 , σ. 6.

Οίνου,

ΑρSρο 1

1 . Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που προβλέπονται
στο άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 καθορί
ζονται στο συνημμένο παράρτημα.
2.

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 646/86 καταργείται.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου
1993 .

(5) ΕΕ αριθ. L 341 της 28. 11 . 1981 , σ. 24.
C) ΕΕ αριθ. L 365 της 24. 12. 1982, σ. 30.
O ΕΕ αριθ. L 60 της 1 . 3. 1986, σ. 46.
(8) ΕΕ αριθ. L 328 της 14. 11 . 1992, σ. 25 .

Αριθ. L 191 /92

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

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 191 /93

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός προϊϋντος

2009 60 11

100

01 , 02, 03 και 09

1,30 Ecu/%/vol/hl 0

110

02 και 09

5,50 Ecu/hl

190

02

1,80 Ecu/ %/vol/hl (<)

03 και 09

*'65 Ecu/%/vol/hl (')

910

02 και 09

5,50 Ecu/hl

910

02 και 09

17,25 Ecu/hl

2009
2009
2009
2204
2204

60
60
60
30
30

Για εξαγωγή προς ( 1 )

Επιστροφή

19
51
71
91
99

2204 21 25
2204 2135
2204 29 25
2204 29 35

2204 2125
2204
2204
2204
2204

2129
2135
21 39
29 25

2204 29 29
2204 29 35
2204 29 39

2204 2125
2204 29 25

2204 2149
220421 59
2204 29 49
2204 29 59

C ) Οι προορισμοί είναι οι εξης :
01 Βενεζουέλα ·

02 Όλες οι χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου με εξαίρεση τις χώρες εκείνες οι οποίες ρητώς εξαιρούνται στο σημείο 09 ·
03 Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σλοβενία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
09 Όλοι οι άλλοι προορισμοί, με την εξαίρεση των εξής τρίτων χωρών και εδαφών :
— όλες οι χώρες της Αμερικανικής Ηπείρου στα πλαίσια του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 208/93 της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L 25 της
2. 2. 1993, σ. 11 ),

—
—
—
—
—
—
—

Νότιος Αφρική,
Αλγερία,
Αυστραλία,
Αυστρία,
Κύπρος,
Ισραήλ,
Μαρόκο,

— Ελβετία,

— Τυνησία,
— Τουρκία και
— Δημοκρατίες της Σερβίας και του Μαυροβουνίου.

( :) Δυνητικός ογκομετρικός αλκοολικός τίτλος, όπως καθορίζεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87.
C) Συνολικός ογκομετρικός αλκοολικός τίτλος, όπως καθορίζεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87.

Σημείωση : Οι κωδικοί των προϊόντων καθορίζονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L 366 της 24. 12.
1987, σ. 1 ), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1457/93 (ΕΕ αριθ. L 142 της 12. 6. 1993, σ. 55).
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 191 /94

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2138/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουλίου 1993

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1912/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 2254/92 για τις
λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασμό των Καναρίων Νήσων
με προϊόντα του τομέα του βοείου κρέαος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εχοντας υπόψη :

ΑρSρο 1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601 /92 του Συμβουλίου της
15ης Ιουνίου 1992 για τα ειδικά μέτρα που αφορούν
ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων
Νήσων ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 3714/92 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 3 παρά
γραφος 4, το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 5 παρά
γραφος 2,
Εκτιμώντας :

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1912/92 τροποποιείται ως εξής :
1 . Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής :
α) στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «εντός των
πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «εντός των δέκα πρώτων εργάσιμων
ημερών» ·

β) στην παράγραφο 1 στοιχείο β), οι λέξεις «30 Ecu»
αντικαθίστανται από τις λέξεις « 10 Ecu» ■
γ) στην παράγραφο 2, οι λέξεις «τη δέκατη εργάσιμη
ημέρα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τη δέκατη
πέμπτη εργάσιμη ημέρα».
2. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1695/92 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1707/93 (4), καθόρισε ιδίως τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού των Καναρίων Νήσων με
ορισμένα γεωργικά προϊόντα ·

«ΑρSρο 7

H ισχύς των πιστοποιητικών λήγει την εννενηκοστή
ημέρα που έπεται εκείνης της έκδοσής τους.»
Αρθρο 2

ότι οι κανονισμοί ( ΕΟΚ) αριθ. 1912/92 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1736/93 (6), και (ΕΟΚ) αριθ. 2254/92 της Επιτροπής (7),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
1736/93, καθόρισαν τους ιδιαίτερους όρους του καθεστώτος
εφοδιασμού των Καναρίων Νήσων, αφενός, με βόεια
κρέατα και βοοειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής και,
αφετέρου, με ζώντα βοοειδή που προορίζονται για
πάχυνση ·
ότι, λαμβανομένης υπόψη της πείρας που έχει αποκτηθεί,
πρέπει να τροποποιηθούν οι προθεσμίες που αφορούν την
υποβολή και την έκδοση των πιστοποιητικών, τη διάρκεια
ισχύος τους καθώς και το ποσό της εγγύησης που συστήνει
o ενδιαφερόμενος·

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2254/92 τροποποιείται ως εξής :

1 . Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής :
α) στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «εντός των
πρώτων πέντε εργάσιμων ημερών» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «εντός των δέκα πρώτων εργάσιμων
ημερών» ·

β) στην παράγραφο 1 στοιχείο β), οι λέξεις «30 Ecu»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «3 Ecu» ·
γ) στην παράγραφο 2, οι λέξεις «τη δέκατη εργάσιμη
ημέρα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τη δέκατη
πέμπτη εργάσιμη ημέρα».
2. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Βοείου Κρέατος,
C)
Q
O
(4)
(5)
(6)
O

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L

173
378
179
159
192
160
219

της
της
της
της
της
της
της

27 . 6. 1992, σ. 13.
23 . 12. 1992, σ. 23 .
1 . 7 . 1992, σ. 1 .
1 . 7 . 1993, σ. 75 .
11 . 7. 1992, σ. 31 .
1 . 7. 1993, σ. 39.
4. 8. 1992, σ. 34.

«Αρθρο 9

H ισχύς των πιστοποιητικών λήγει την εννενηκοστή
ημέρα που έπεται εκείνης της έκδοσής του.»
ΑρSρο 3

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

31 . 7. 93

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

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 191 /95
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Αριθ. L 191 /96

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2139/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουλίου 1993

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1913/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 2255/92 για τις
λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος για τον εφοδιασμό των Αζόρων και της
Μαδέρας με προϊόντα του τομέα του βοείου κρέαος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο I

Έχοντας υπόψη :

O κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1913/92 τροποποιείται ως εξής :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
1 . Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής :

Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1600/92 του Συμβουλίου της

15ης Ιουνίου 1992 για τα ειδικά μέτρα που αφορούν
ορισμένα γεωργικά προϊόντα υπέρ των Αζορών και της
Μαδέρας ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3714/92 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο
10,

α) στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «εντός των
πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «εντός των δέκα πρώτων εργάσιμων
ημερών» ·

β) στην παράγραφο 1 στοιχείο β), οι λέξεις «30 Ecu»
αντικαθίστανται από τις λέξεις « 10 Ecu» ·
γ) στην παράγραφο 2, οι λέξεις «τη δέκατη εργάσιμη
ημέρα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τη δέκατη
πέμπτη εργάσιμη ημέρα».

Εκτιμώντας :

2. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1696/92 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
1707/93 (4), καθόρισε ιδίως τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
ειδικού καθεστώτος εφοδιασμού των Αζορών και της Μαδέ
ρας με ορισμένα γεωργικά προϊόντα·

«Άρθρο 7

H ισχύς των πιστοποιητικών λήγει την εννενηκοστή
ημέρα που έπεται εκείνης της έκδοσής τους.»
Αρθρο 2

ότι οι κανονισμοί ( ΕΟΚ) αριθ. 1913/92 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 1735/93 (6) και ( ΕΟΚ) αριθ. 2255/92 της Επιτροπής (7),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
1735/93 , καθόρισαν τους ιδιαίτερους όρους του καθεστώτος
εφοδιασμού των Αζορών και της Μαδέρας, αφενός, με βόεια
κρέατα και βοοειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής και,
αφετέρου, με ζώντα βοοειδή που προορίζονται για
πάχυνση ·

ότι, λαμβανομένης υπόψη της πείρας που έχει αποκτηθεί,
πρέπει να τροποποιηθούν οι προθεσμίες που αφορούν
σχετικά με την υποβολή και την έκδοση των πιστοποιη
τικών, τη διάρκεια ισχύος τους καθώς και το ποσό της
εγγύησης που συστήνει o ενδιαφερόμενος ·

O κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 2255/92 τροποποιείται ως εξής :
1 . Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α) στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, οι λέξεις «εντός των
πρώτων πέντε εργάσιμων ημερών» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «εντός των δέκα πρώτων εργάσιμων
ημερών» ·
β) στην παράγραφο 1 στοιχείο β), οι λέξεις «30 Ecu»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «3 Ecu» ·
γ) στην παράγραφο 2, οι λέξεις «τη δέκατη εργάσιμη
ημέρα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τη δέκατη
πέμπτη εργάσιμη ημέρα».
2. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Βοείου Κρέατος,
(')
O
(3)
(4)
(5)
(ό)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L

173
378
179
159
192
160
219

της
της
της
της
της
της
της

27 . 6. 1992, σ. 1 .
23 . 12. 1992, σ. 23 .
1 . 7 . 1992, σ. 6.
1 . 7. 1993 , σ. 75.
11 . 7 . 1992, σ. 35.
1 . 7. 1993 , σ. 36.
4. 8. 1992, σ. 37.

«Αρθρο 9
H ισχύς των πιστοποιητικών λήγει την εννενηκοστή
ημέρα που έπεται εκείνης της έκδοσής του.»
Αρθρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2140/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουλίου 1993

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή για
ορισμένα κόκκινα φρούτα καταγωγής Ουγγαρίας, Πολωνίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Σλοβα
κικής Δημοκρατίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας και περί καθορισμού των ελαχίστων τιμών
κατά την εισαγωγή, που εφαρμόζονται έως τις 30 Απριλίου 1994
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1988/93 του Συμβουλίου της
19ης Ιουλίου 1993 για το καθεστώς της ελάχιστης τιμής
κατά την εισαγωγή για ορισμένα κόκκινα φρούτα καταγω
γής Ουγγαρίας, Πολωνίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Σλοβακι
κής Δημοκρατίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας ('), και ιδίως
το άρθρο 3,

τιμή κατα την εισαγωγή για την περίοδο 1993/94 για τα
προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα του εν λόγω
κανονισμού ·
ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Οπωροκηπευτικών και Μετα
ποιημένων Προϊόντων με βάση τα Οπωροκηπευτικά δεν
διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε o πρόε
δρος της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :
ότι, μετά την υπογραφή των συμφωνιών σύνδεσης με τη
Ρουμανία και τη Βουλγαρία, το Συμβούλιο αποφάσισε να
επεκταθεί σ' αυτές τις δύο χώρες το καθεστώς ελάχιστων
τιμών κατά την εισαγωγή για ορισμένα κόκκινα φρούτα, το
οποίο εφαρμοζόταν ήδη σε άλλες χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης · ότι το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1988/93, κατάργησε τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1333/92
του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 1992 σχετικά με το καθε
στώς ελαχίστων τιμών κατά την εισαγωγή για ορισμένα
κόκκινα φρούτα καταγωγής Ουγγαρίας, Πολωνίας και
Τσεχοσλοβακίας (2) για να θεσπίσει με ένα νέο κείμενο το
καθεστώς που εφαρμόζεται στο σύνολο των σχετικών
χωρών της Ανατολικής Ευρώπης ■ ότι πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι σχετικές επιπτώσεις στις λεπτομέρειες εφαρμογής ·

Αρθρο 1

Για τον καθορισμό της ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή,
νοούνται ως :

— «τιμές κοινοτικών προϊόντων και προϊόντων εισαγομέ
νων από τις εν λόγω τρίτες χώρες», o σταθμισμένος
μέσος όρος αυτών κατά την προηγούμενη τριετία,

— «γενική εξέλιξη της κοινοτικής αγοράς», η εξέλιξη των
μεριδίων της αγοράς των κοινοτικών και εισαγομένων
προϊόντων καθώς και η εξέλιξη της χρήσεως των διαφό
ρων παρουσιάσεων του ιδίου προϊόντος.
Άρθρο 2

ότι, λόγω της επέκτασης του καθεστώτος ελάχιστης τιμής σε
ένα νέο προϊόν, δηλαδή στις νωπές φράουλες που προορί
ζονται για μεταποίηση, είναι σκόπιμο να ορισθεί ως ημερο
μηνία έναρξης της περιόδου εμπορίας η 1η Μαΐου, οπότε η
εν λόγω περίοδος λήγει στις 30 Απριλίου ·

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εμπορίας η οποία εκτείνεται
από 1ης Μαΐου έως 30 Απριλίου του επομένου έτους, η
τήρηση της ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή για καθένα
προϊόν ελέγχεται σύμφωνα με το άρθρο 3 .

ότι στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1988/93
καθορίζονται τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για
τον καθορισμό της ελάχιστης τιμής κατά την εισαγωγή · ότι
ορισμένα από τα στοιχεία αυτά χρήζουν διευκρινίσεως

Άρθρο 3

ότι, βάσει των συμφωνιών συνδέσεως που υπεγράφησαν με
την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Τσεχική και Σλοβακική
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, τη Ρουμανία και τη Βουλ
γαρία, η τήρηση των τιμών αυτών πρέπει να εξακριβώνεται
σε τακτά χρονικά διαστήματα με αναφορά σε ορισμένα
κριτήρια · ότι πρέπει να αποφευχθούν οι υπερβολικές
πτώσεις των τιμών κατά την εισαγωγή εφαρμόζοντας μέτρα
με τα οποία θα διασφαλισθεί η τήρηση της ελάχιστης τιμής
κατά την εισαγωγή ·

ότι, βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1988/93 και καθορίζονται στον
παρόντα κανονισμό, πρέπει να καθορισθεί μια ελάχιστη
(') ΕΕ αριθ. L 182 της 24. 7. 1993, σ. 4.
0 ΕΕ αριθ. L 145 της 27 . 5. 1992, σ. 3 .

O έλεγχος της τηρήσεως της ελάχιστης τιμής κατά την εισα
γωγή πραγματοποιείται για κάθε ένα από τα προϊόντα που
απαριθμούνται στο παράρτημα με αναφορά στα ακόλουθα
κριτήρια :
— για κάθε ένα από τα τρίμηνα της περιόδου εμπορίας, η
μέση μοναδιαία αξία του εισαγομένου προϊόντος κατά
τη διάρκεια του τριμήνου δεν πρέπει να είναι χαμηλό
τερη από την καθορισθείσα ελάχιστη τιμή κατά την
εισαγωγή,
— για κάθε περίοδο δύο εβδομάδων, η μέση μοναδιαία
αξία του εισαγομένου προϊόντος κατά τη διάρκεια του
δεκαπενθημέρου δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από το
90 % της καθορισθείσας ελάχιστης τιμής κατά την εισα
γωγή, εφόσον οι εισπραχθείσες ποσότητες κατά τη διάρ
κεια της περιόδου αυτής δεν είναι χαμηλότερες από το
4 % των μέσων εισαγωγών κατά τη διάρκεια των τριών
τελευταίων περιόδων, για το εν λόγω προϊόν.
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'Αρθρο 4

Όταν από τον έλεγχο αυτό διαπιστώνεται ότι δεν έχει τηρη
θεί ένα τουλάχιστον από τα κριτήρια που αναφέρονται στο
άρθρο 3, η Επιτροπή μπορεί να εφαρμόσει τα μέτρα που

αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1988/93 για ανωτάτη περίοδο αντιστοίχως τριών μηνών ή
δύο μηνών ανάλογα με το αν πρόκειται για το πρώτο ή το
δεύτερο από τα κριτήρια αυτά.
Άρθρο 5

Για την περίοδο που λήγει στις 30 Απριλίου 1994, οι ελάχι
στες τιμές κατά την εισαγωγή για κάθε ένα από τα προϊ
όντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 1988/93 που κατάγονται από την Ουγγαρία,
την Πολωνία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακική

Δημοκρατία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, εμφαίνονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

O κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1349/93 της Επιτροπής (') καταρ
γείται.
Άρθρο 7

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Βουλγα
ρίας από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ενδιάμε
σης συμφωνίας με τη χώρα αυτή. H ημερμομηνία αυτή θα
δημοσιευθεί από την Επιτροπή.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C ) Κανονισμός ( ΕΟΚ ) αρι9. 1349/93 της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου
1993 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κα9εστώτος ελάχιστης
τιμής κατά την εισαγωγή για ορισμένα κόκκινα φρούτα καταγω
γής Ουγγαρίας, Πολωνίας, Τσεχικής Δημοκρατίας και Σλοβακι
κής Δημοκρατίας και περί καθορισμού των ελαχίστων τιμών κα
τά την εισαγωγή, που εφαρμόζονται έως τις 31 Μαΐου 1994 ( ΕΕ
αριθ. L 133 της 2 . 6. 1993, σ. 13 ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σε Ecu/100 kgκαθαρού βάρους)
Χώρα καταγωγής
Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

ex 0810 10 10
ex 0810 10 90

Πολωνία

Ουγγαρία

Τσεχική
Δημοκρατία

Σλοβακική
Δημοκρατία

Ρουμανία

Βουλγαρία

Φράουλες από 1ης Μαΐου έως 31 Ιουλίου προοριζόμενες για μεταποίηση

—

—

—

—

53,2

53,2

Φράουλες από 1ης Αυγούστου έως 30 Απριλίου

—

—

—

—

53,2

53,2

Σμέουρα προοριζόμενα για μεταποίηση

62,2

62,2

62,2

62,2

62,2

62,2

Μαύρα φραγκοστάφυλα προοριζόμενα για μετα-

54,6

54,6

54,6

54,6

54,6

54,6

προοριζόμενες για μεταποίηση

ex 0810 20 10
ex 081030 10

ποίηση

ex 0810 30 30

Κόκκινα φραγκοστάφυλα
μεταποίηση

προοριζόμενα για

24,1

24,1

24,1

24,1

24,1

24,1

ex 0811 1011

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

77,6

—

—

—

—

—

ex 0811 10 11

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

59,7

—

—

—

—

—

ex 0811 10 19

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

77,6

—

—

—

—

—

ex 0811 10 19

Κατεψυγμένες φράουλες με προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ουσιών περιεκτικότητας σε
ζάχαρα που δεν υπερβαίνουν το 13 % κατά βάρος :

59,7

—

—

—

—

—

άλλα

ex 0811 10 90

Κατεψυγμένες φράουλες χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών : ολόκληρα
φρούτα

77,6

77,6

77,6

77,6

—

—

ex 0811 10 90

Κατεψυγμένες φράουλες χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών : άλλα

59,7

59,7

59,7

59,7

—

—

ex 0811 20 19

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

103,0

103,0

103,0

103,0

—

—

ex 0811 20 19

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

68,7

68,7

68,7

68,7

—

—

άλλα

ex 0811 20 31

Κατεψυγμένα σμέουρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης
ή άλλων γλυκαντικών ουσιών : ολόκληρα φρούτα

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

ex 0811 20 31

Κατεψυγμένα σμέουρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης
ή άλλων γλυκαντικών ουσιών : άλλα

68,7

68,7

68,7

68,7

68,7

68,7

ex 0811 20 39

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

96,9

96,9

96,9

96,9

96,9

—

ex 0811 20 39

Κατεψυγμένα μαύρα φραγκοστάφυλα χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών :

61,1

61,1

61,1

61,1

61,1

—

άλλα

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

31 . 7 . 93

Αριθ. L 191 / 101
(σε Ecu/100 kgκαθαρού βάρους)

Χώρα καταγωγής
Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ

Πολωνία

Ουγγαρία

Τσεχική
Δημοκρατία

Σλοβακική
Δημοκρατία

Ρουμανία

Βουλγαρία

ex 0811 20 51

Κατεψυγμένα κόκκινα φραγκοστάφυλα χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών :
άνευ ουράς

40,4

40,4

40,4

40,4

—

—

ex 0811 20 51

Κατεψυγμένα κόκκινα φραγκοστάφυλα χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών :

30,6

30,6

30,6

30,6

—

—

άλλα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2141 /93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιουλίου 1993

για παρέκκλιση από την προθεσμία που προβλέπεται για την υποβολή των συμβάσεων
αποστάξεως στηρίξεως για τους επιτραπέζιους οίνους που προκηρύχθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 130/93 για την περίοδο 1992/93
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 257 παράγραφος 1 ,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου της 16ης
Μαρτίου 1987 περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής
αγοράς ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1 566/93 (2), και ιδίως το άρθρο 41 παρά
γραφος 10,
Εκτιμώντας :

από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 130/93 για την περίοδο
1992/93 (6) παρέτεινε την προθεσμία αυτή μέχρι τις 13 Απρι
λίου 1993 ·

ότι η εφαρμογή του μέτρου αυτού, που εφαρμόζεται στην
Πορτογαλία για πρώτη φορά, αποδείχθηκε δύσκολη και
διακυβεύεται η υλοποίησή του ■ ότι πρέπει, συνεπώς, να
παραταθεί έως τις 31 Ιουλίου 1993, χωρίς αυτό να επηρεάζει
το όριο των 100 000 εκατολίτρων που καθορίστηκε προη
γουμένως, η προθεσμία που προβλέπεται για την υποβολή
για έγκριση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί · ότι το
μέτρο αυτό πρέπει να αρχίζει να ισχύει στις 14 Απριλίου
1993 ·

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

ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 2721 /88 της Επιτροπής (·'),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 2181 /91 (4), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής των
προαιρετικών αποστάξεων που προβλέπονται στα άρθρα 38,
41 και 42 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 822/87 · ότι το
άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο θεσπίζει ότι οι
συμβάσεις και οι δηλώσεις υποβάλλονται για έγκριση το
αργότερο δύο μήνες μετά την προκήρυξη της αποστάξεως ·
ότι η απόσταξη του επιτραπέζιου οίνου που προβλέπεται
στο άρθρο 41 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 822/87 προκηρύ
χθηκε για την περίοδο 1992/93 στις 27 Ιανουαρίου 1993 με
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 130/93 της Επιτροπής (5) · ότι η
προαναφερθείσα προθεσμία υποβολής των συμβάσεων και
δηλώσεων έληξε στις 27 Μαρτίου 1993 ·
ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 840/93 της Επιτροπής της 7ης
Απριλίου 1993 για παρέκκλιση από την προθεσμία που
προβλέπεται για την υποβολή των συμβάσεων αποστάξεως
στηρίξεως για τους επιτραπέζιους οίνους και προκηρύχθηκε

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Για την Πορτογαλία, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
2721 /88, η προθεσμία για την υποβολή των συμβάσεων και
των δηλώσεων αποστάξεως στα πλαίσια του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 130/93, για την περίοδο 1992/93, λήγει στις 31
Ιουλίου 1993 .

Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Εφαρμόζεται από τις 14 Απριλίου 1993.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μερη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

84 της 27 . 3 . 1987, σ. 1 .
154 της 25 . 6. 1993, σ. 39.
241 της 1 . 9. 1988, σ. 88 .
202 της 25. 7. 1991 , σ. 16.
18 της 27 . 1 . 1993, σ. 13 .

(6) ΕΕ αριθ. L 88 της 8 . 4. 1993, σ. 19.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2142/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιουλίου 1993

γιο τη θέσπιση μέτρου παρέκκλισης κατά την περίοδο εμπορίας 1992/93 όσον αφορά την
παράδοση από τους παραγωγούς των ποσοτήτων επιτραπέζιου οίνου τις οποίες πρέπει να
παραδώσουν για υποχρεωτική απόσταξη και απόσταξη στήριξης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου της 16ης
Μαρτίου 1987 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής
αγοράς ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 566/93 (2), και ιδίως το άρθρο 39 παρά
γραφος 9 και το άρθρο 41 παράγραφος 10,
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 129/93 της Επιτροπής (3)
άνοιξε την υποχρεωτική απόσταξη των επιτραπέζιων οίνων
που προβλέπεται στο άρθρο 39 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
822/87 για την περίοδο εμπορίας 1992/93 · ότι τα ποσοστά
οίνου που πρέπει να παραδοθούν σ' αυτήν την απόσταξη
για κάθε παραγωγό που υπόκεινται σ' αυτή εγκρίθηκαν με
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 487/93 της Επιτροπής (4) ■

όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2181 /91
οι προαναφερθείσες εργασίες απόσταξης
δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη της συγκε
κριμένης περιόδου εμπορίας·
ότι οι κοινοτικές διατάξεις που αφορούν τη δυνατότητα
καταγγελίας των συμβάσεων μακροπρόθεσμης αποθεματο
ποίησης ώστε να μπορούν και αυτοί οι οίνοι να παραδίδο
νται στην υποχρεωτική απόσταξη εγκρίθηκαν με τον κανο
νισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1566/93 · ότι είναι σκόπιμο, λαμβανομέ
νης υπόψη της ημερομηνίας δημοσίευσης αυτού του μέτρου,
να παραταθεί μέχρι τις 16 Αυγούστου 1993 η προθεσμία
παράδοσης των επιτραπέζιων οίνων στην απόσταξη ■ ότι,
για διοικητικούς λόγους, πρέπει επίσης να παραταθεί μέχρι
τις 15 Σεπτεμβρίου 1993 η προθεσμία για τις εργασίες της
απόσταξης στήριξης ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Οίνων,

ΕΞΕΔΩΣF. ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 411 /88 της Επιτροπής της 17ης Φεβρουα

ρίου 1988 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρεωτικής
απόσταξης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 39 του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου ( 5), όπως τροπο
ποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 3699/92 (6), οι

Για την αμπελουργική περίοδο 1992/93, και κατά παρέκ

παραγωγοί υποχρεούνται να παραδώσουν τον επιτραπέζιο

κλιση :

' Αρθρο 1

οίνο σε μια μονάδα απόσταξης το αργότερο στις 3 1 Ιουλίου
1993

ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 130/93 της Επιτροπής της
26ης Ιανουαρίου 1993 άνοιξε την απόσταξη επιτραπέζιου
οίνου που προβλέπεται στο άρθρο 41 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 822/87 για την περίοδο εμπορίας 1992/93 (7) *
ότι τα ποσοστά μείωσης των ποσοτήτων που υπάγονται στο
εν λόγω καθεστώς θεσπίστηκαν με τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 1232/93 της Επιτροπής (8) ·
ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού
( ΕΟΚ) αριθ. 2721 /88 της Επιτροπής για τον καθορισμό των

1 , του άρθρου 12 παράγραφος 4 πρώτη περίπτωση του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 441 /88, όσοι υπόκεινται στην
υποχρεωτική απόσταξη που προβλέπεται στο άρθρο 39
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 822/87, παραδίδουν τον
επιτραπέζιο οίνο σε μονάδα απόσταξης μέχρι τις 16
Αυγούστου 1993 το αργότερο·
2, του άρθρου 7 παράγραφος 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
2721 /88, οι εργασίες απόσταξης που προβλέπονται στο
άρθρο 41 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 822/87 δεν
μπορούν να πραγματοποιηθούν πριν από τις 15 Σεπτεμ
βρίου 1993 .

λεπτομερειών εφαρμογής των εθεολοντικών αποστάξεων (9),
')
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αρι9.
αρι9.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L
L
L
L

84 της 27 . 3 . 1987, σ. 1 .
154 της 25 . 6. 1993, σ. 39.
18 της 27 . 1 . 1993, σ. 10.
51 της 3. 3 . 1993, σ. 21 .
45 της 18 . 2. 1988, σ. 15 .
374 της 22. 12. 1992, σ. 54.
18 της 27 . 1 . 1993, σ. 13 .
124 της 20. 5 . 1993, σ. 29.
241 της 1 . 9. 1988, σ. 88 .

Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Γ) ΕΕ αριθ. L 202 της 25. 7. 1991 , σ. 16.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάδε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

31 . 7 . 93
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2143/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιουλίου 1993

για την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για τη μεταπώληση στην εσωτερική αγορά 50000
τόνων σκληρού σίτου που κατέχονται από τον ισπανικό οργανισμό παρεμβάσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

εσωτερική αγορά 50 000 τόνων σκληρού σίτου που κατέχο
νται από αυτόν.

Έχοντας υπόψη :

Άρθρο 2

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας :

1 . Ως προθεσμία υποβολής των προσφορών για την
πρώτη μερική δημοπρασία ορίζεται η 4η Αυγούστου 1993 .
2. H προθεσμία υποβολής για την τελευταία μερική δημο
πρασία λήγει στις 25 Αυγούστου 1993.
3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στον ισπανικό
οργανισμό παρεμβάσεως :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93 της Επιτροπής (2),
καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους της πωλήσεως των
σιτηρών που κατέχονται από τους οργανισμούς παρεμβά
σεως *

Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA)
c/Beneficencia 8 , Madrid 28004

(τέλεξ : 41818, 23427 SENPA E·
τέλεφαξ : 5219832, 5224387).

ότι, με τη σημερινή κατάσταση της αγοράς, είναι σκόπιμο
να αρχίσει διαρκής δημοπρασία για τη μεταπώληση στην
εσωτερική αγορά 50 000 τόνων σκληρού σίτου που κατέχο
νται από τον ισπανικό οργανισμό παρεμβάσως

ότι, με τη σημερινή κατάσταση, είναι σκόπιμο να μειωθεί η
ελάχιστη τιμή μεταπωλήσεως που πρέπει να τηρηθεί σε 160

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93, η προσφορά που θα επιλεγεί
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από 160
Ecu ανά τόνο.

Ecu ανά τόνο ·

ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 4
O ισπανικός οργανισμός παρεμβάσεως ανακοινώνει στην
Επιτροπή, το αργότερο την Τρίτη της εβδομάδας που
ακολουθεί, τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των
προσφορών, την ποσότητα και τις μέσες τιμές των διαφό
ρων παρτίδων που πουλήθηκαν.

Άρθρο 1

Άρθρο 5

O ισπανικός οργανισμός παρεμβάσεως προβαίνει, με τους
όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2131 /93, σε διαρκή δημοπρασία για τη μεταπώληση στην

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

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

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
(2) Βλέπε σελίδα 76 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2144/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιουλίου 1993

για την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για τη μεταπώληση στην εσωτερική αγορά 50 000
τόνων σκληρού σίτου που κατέχονται από τον ελληνικό οργανισμό παρεμβάσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

εσωτερική αγορα 50 000 τόνων σκληρού σίτου που κατέχο
νται από αυτόν.

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 5,

Άρθρο 2

1 . Ως προθεσμία υποβολής των προσφορών για την
πρώτη μερική δημοπρασία ορίζεται η 4η Αυγούστου 1993.
2.

H προθεσμία υποβολής για την τελευταία μερική δημο

πρασία λήγει στις 25 Αυγούστου 1993 .

Εκτιμώντας :

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στον ελληνικό
οργανισμό παρεμβάσεως :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93 της Επιτροπής (2),
καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους της πωλήσεως των
σιτηρών που κατέχονται από τους οργανισμούς παρεμβά

ΥΔΑΓΕΠ, Υπουργείο Γεωργίας,
Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς
Αχαρνών 241 ,
GR-104 46 Αθήνα,
(τέλεξ : 221735 ΥDΑG GR)

σεως ■

ότι, με τη σημερινή κατάσταση της αγοράς, είναι σκόπιμο
να αρχίσει διαρκής δημοπρασία για τη μεταπώληση στην
εσωτερική αγορά 50 000 τόνων σκληρού σίτου που κατέχο
νται από τον ελληνικό οργανισμό παρεμβάσως·

ότι, με τη σημερινή κατάσταση, είναι σκόπιμο να μειωθεί η
ελάχιστη τιμή μεταπωλήσεως που πρέπει να τηρηθεί σε 160
Ecu ανά τόνο ■

ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

'Αρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93, η προσφορά που θα επιλεγεί
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από 160
Ecu ανά τόνο.

'Αρθρο 4

O ελληνικός οργανισμός παρεμβάσεως ανακοινώνει στην
Επιτροπή, το αργότερο την Τρίτη της εβδομάδας που
ακολουθεί, τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των
προσφορών, την ποσότητα και τις μέσες τιμές των διαφό
ρων παρτίδων που πουλήθηκαν.

'Αρθρο 1

Άρθρο 5

O ελληνικός οργανισμός παρεμβάσεως προβαίνει, με τους
όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2131 /93, σε διαρκή δημοπρασία για τη μεταπώληση στην

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
(2) Βλέπε σελίδα 76 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2145/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιουλίου 1993

για την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για τη μεταπώληση στην εσωτερική αγορά 100000
τόνων σκληρού σίτου που κατέχονται από τον ιταλικό οργανισμό παρεμβάσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

εσωτερική αγορα 100 000 τόνων σκληρού σίτου που κατέχο
νται από αυτόν.

Έχοντας υπόψη :
Άρθρο 2

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93 της Επιτροπής (2),
καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους της πωλήσεως των
σιτηρών που κατέχονται από τους οργανισμούς παρεμβά
σεως ·

1 . Ως προθεσμία υποβολής των προσφορών για την
πρώτη μερική δημοπρασία ορίζεται η 4η Αυγούστου 1993 .
2. H προθεσμία υποβολής για την τελευταία μερική δημο
πρασία λήγει στις 25 Αυγούστου 1993.

3 . Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στον ιταλικό
οργανισμό παρεμβάσεως :

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (ΑΙΜΑ),
via Palestra 81 ,
Ι-00100 Roma,

(τέλεξ : 620331 , τηλ.: 49 49 91 ).

ότι, με τη σημερινή κατάσταση της αγοράς, είναι σκόπιμο
να αρχίσει διαρκής δημοπρασία για τη μεταπώληση στην
εσωτερική αγορά 100 000 τόνων σκληρού σίτου που κατέχο
νται από τον ιταλικό οργανισμό παρεμβάσως·

ότι, με τη σημερινή κατάσταση, είναι σκόπιμο να μειωθεί η
ελάχιστη τιμή μεταπωλήσεως που πρέπει να τηρηθεί σε 160

Αρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανο
νισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93, η προσφορά που θα επιλεγεί
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από 160
Ecu ανά τόνο.

Ecu ανά τόνο ·

ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 4

O ιταλικός οργανισμός παρεμβάσεως ανακοινώνει στην
Επιτροπή, το αργότερο την Τρίτη της εβδομάδας που
ακολουθεί, τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των
προσφορών, την ποσότητα και τις μέσες τιμές των διαφό
ρων παρτίδων που πουλήθηκαν.

Άρθρο 1

Άρθρο 5

O ιταλικός οργανισμός παρεμβάσεως προβαίνει, με τους
όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2131 /93, σε διαρκή δημοπρασία για τη μεταπώληση στην

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

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

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
0 Βλέπε σελίδα 76 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2146/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Ιουλίου 1993
για την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για τη μεταπώληση στην εσωτερική αγορά 250 000
τόνων αραβοσίτου που κατέχονται από τον ιταλικό οργανισμό παρεμβάσεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

εσωτερική αγορα 250 000 τόνων αραβοσίτου που κατέχο
νται από αυτόν.

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας :

Αρθρο 2

1 . Ως προθεσμία υποβολής των προσφορών για την
πρώτη μερική δημοπρασία ορίζεται η 4η Αυγούστου 1993 .
2.

H προθεσμία υποβολής για την τελευταία μερική δημο

πρασία λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου 1993 .

3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στον ιταλικό
οργανισμό παρεμβάσεως :

ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ ) αριθ. 2131 /93 της Επιτροπής (2),
καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους της πωλήσεως των
σιτηρών που κατέχονται από τους οργανισμούς παρεμβά
σεως ·

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (ΑΙΜΑ),
via Palestra 81 ,
Ι-00100 Roma,

(τέλεξ : 620331 , τηλ.: 49 49 91 ).

ότι, με τη σημερινή κατάσταση της αγοράς, είναι σκόπιμο
> να αρχίσει διαρκής δημοπρασία για τη μεταπώληση στην
εσωτερική αγορά 250 000 τόνων αραβοσίτου που κατέχο
νται από τον ιταλικό οργανισμό παρεμβάσως ■
ότι, με τη σημερινή κατάσταση, είναι σκόπιμο να μειωθεί η
ελάχιστη τιμή μεταπωλήσεως που πρέπει να τηρηθεί σε

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93, η προσφορά που θα επιλεγεί
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από
164,18 Ecu ανά τόνο.

164,18 Ecu ανά τόνο ·

ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 4

O ιταλικός οργανισμός παρεμβάσεως ανακοινώνει στην
Επιτροπή, το αργότερο την Τρίτη της εβδομάδας που
ακολουθεί, τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των
προσφορών, την ποσότητα και τις μέσες τιμές των διαφό
ρων παρτίδων που πουλήθηκαν.

Αρθρο 1

Άρθρο 5

O ιταλικός οργανισμός παρεμβάσεως προβαίνει, με τους
όρους που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2131 /93, σε διαρκή δημοπρασία για τη μεταπώληση στην

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
O Βλέπε σελίδα 76 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2147/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993
περί ειδικού μέτρου παρεμβάσεως για την κριθή στην Ισπανία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας :
ότι η παραγωγή κριθής στην Ισπανία υπερβαίνει τις ανάγ
κες της χώρας αυτής
ότι οι δυνατότητες απορροφήσεως του πλεονάσματος αυτού
από την αγορά της Κοινότητας είναι περιορισμένες·
ότι η αγορά της Ισπανίας μπορεί να ανακουφιστεί με την
εξαγωγή, προς τις τρίτες χώρες, μέρους των πλεονασματικών
ποσοτήτων κριθής · ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές στην
παγκόσμια αγορά κριθής, η εξαγωγή είναι δυνατό να πραγ
ματοποιηθεί μόνο με χορήγηση επιστροφής ·
ότι, ωστόσο, το καθεστώς που αναφέρεται στο άρθρο 13
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 αφορά την εξαγωγή
απόκάθε κράτος μέλος · ότι ένα τέτοιο καθεστώς είναι, ως
εκ τούτου, όχι μόνο ακατάλληλο για τη λύση του παρόντος
προβλήματος, αλλά μπορεί επίσης να ευνοήσει την εξαγωγή
αραβοσίτου από τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε κατά
σταση αγοράς διαφορετική από αυτή που υπάρχει στην

πρέπει να βεβαιωθεί ότι η εξαγόμενη κριθή αντιστοιχεί
στην ποιότητα αυτή ·

ότι η φύση και οιστόχοι του εν λόγω μέτρου καθιστούν
κατάλληλη την έναντι αυτού αναλογική εφαρμογή του
άρθρου 13 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92, καθώς και
των κανονισμών ου εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή αυτού του
κανονισμού, ιδίως του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 της
Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1993 περί θεσπίσεως ορισμένων
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση
επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς και τα μέτρα τα
οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της
αγοράς στον τομέα των σιτηρών (4) ·
ότι μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από τις διατάξεις του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 o οποίος προβλέπει τις
προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν μεταξύ της δημοσίευ
σης του διαγωνισμού και της πρώτης επί μέρους προσφοράς
δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό γνωρίζουν
ήδη τους όρους του διαγωνισμού αυτού ■
ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 προβλέπει, μεταξύ
άλλων δεσμεύσεων του υπερθεματιστή, την υποχρέωση να
καταθέσει αίτηση πιστοποιητικού εξαγωγής · ότι μια
εγγύηση 12 Ecu ανά τόνο που συνιστάται κατά την υποβολή
της μπορεί να εξασφαλίσει την τήρηση της υποχρεώσεως
αυτής ·

Ισπανία ·

ότι, επειδή δεν υπάρχουν κατάλληλα μέτρα, μπορούν να
τεθούν στην παρέμβαση στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια
του εμπορικού έτους μαζικές οσότητες κριθής σύμφωνα με
το άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 των
οποίων η μοναδική δυνατότητα διάθεσης είναι, για κάθε
περίπτωση, η εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες · ότι, για να
αποφευχθεί η παρέμβαση που αναφέρεται παραπάνω,
πρέπει να ληφθεί, κατά την έννοια του άρθρου 6 του εν
λόγω κανονισμού, ειδικό μέτρο παρέμβασης με σκοπό να
ανακουφιστεί η ισπανική αγορά · ότι, εξάλλου, πρέπει να
δοθεί στο εν λόγω μέτρο o χαρακτήρας αμέσου ενθαρρύν
σεως των εξαγωγών και να αποφευχθούν έτσι πολύ υψηλά
έξοδα που θα προέκυπταν για τον κοινοτικό προϋπολο
γισμό από μέτρα αγοράς ή αποθεματοποίησης των προϊό
ντων τα οποία θα έπρεπε στη συνέχεια να εξαχθούν οπωσ
δήποτε · ότι η χορήγηση επιστροφής, το ποσό της οποίας θα
καθοριζόταν με διαγωνισμό και η οποία είναι σχετική μόνο
με την παραγωγή που εξάγεται από την Ισπανία, μπορεί να
αποτελέσει κατάλληλο μέτρο για το σκοπό αυτό ·
ότι οι στόχοι του μέτρου δεν δικαιολογούν τη χορήγηση
επιστροφής παρά μόνο για την κριθή που αντιστοιχεί στην
απαιτούμενη για αποδοχή στην παρέμβαση ποιότητα όπως
καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 689/92 της
Επιτροπής (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1715/93 (3) ■ ότι o αρμόδιος οργανισμός
(') 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 159 της 1 . 7. 1993 , σ. 100.

ότι τα εν λόγω σιτηρά πρέπει να εξαχθούν πράγματι από το
κράτος μέλος στο οποίο έχει εφαρμοσθεί ένα ειδικό μέτρο
παρεμβάσεως · ότι επομένως πρέπει να περιοριστεί η χρησι
μοποίηση των πιστοποιητικών εξαγωγής στις εξαγωγές από
το κράτος μέλος στο οποίο είχε ζητηθεί το πιστοποιητικό ·

ότι για να υπάρξει ίση μεταχείριση όλων των ενδιαφερο
μένων, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ίδια διάρκεια
ισχύος των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί ■
ότι, για την καλή διεξαγωγή της διαδικασίας διαγωνισμού
για την εξαγωγή, επιβάλλεται να προβλεφθεί μια ελάχιστη
ποσότητα καθώς και η προθεσμία και o τύπος της διαβιβά
σεως των προσφορών που κατατίθενται στις αρμόδιες
αρχές ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

'Αρθρο 1
1 . Εφαρμόζεται ειδικό μέτρο παρεμβάσεως υπό μορφή
επιστροφής κατά την εξαγωγή για 400 000 τόνους κριθής
που εξάγονται από την Ισπανία.
(J) ΕΕ αριθ. L 151 της 23 . 6. 1993 , σ. 15 .
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Το άρθρο 13 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθώς
και οι διατάξεις που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή αυτού του
άρθρου, εφαρμόζονται κατ' αναλογία στην εν λόγω
επιστροφή.
2. O ισπανικός οργανισμός παρεμβάσεως αναλαμβάνει
την υποχρέωση εφαρμογής του μέτρου που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 .
Άρθρο 2

1 . Προκειμένου να καθοριστεί το ποσό της επισροφής
που προβλέεπται στο άρθρο 1 διεξάγεται διαγωνισμός.
2. O διαγωνισμός αφορά της ποσότητες της κριθής που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 οι οποίες πρέπει να
εξαχθούν προς όλες τις τρίτες χώρες.
3 . O διαγωνισμός είναι ανοιχτός έως τις 26 Μαΐου 1994.
Κατά τη διάρκειά του γίνονται εβδομαδιαίοι διαγωνισμοί
για τουςε οποίους οι ημερομηνίες καταθέσεως των προσφο
ρών καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 η ημερομηνία λήξεως υποβολής
προσφορών για την πρώτη μερική πρόσκληση υποβολής
προσφορών είναι η 5η Αυγούστου 1993.
4. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στον ισπανικό
οργανισμό παρεμβάσεως που ορίζεται στην προκήρυξη του
διαγωνισμού.

5. O διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού καθώς και τις διατάξειςτου κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 .
Άρθρο 3

Μία προσφορά ισχύει εάν αφορά τουλάχιστον 1 000 τόνους.
Άρθρο 4
Στο πλαίσιο του διαγωνισμού που αναφέρεται στο άρθρο 2
στην αίτηση και στο πιστοποιητικό εξαγωγής πρέπει να
αναγράφεται στη θέση 20, η ακόλουθη ένδειξη :
«Reglamento (CEE) n 2147/93 certificado válido exclusiva
mente en España.»
Άρθρο 5

H εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 είναι 12 Ecu ανά τόνο.
Άρθρο 6

1 . Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 21
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της
Επιτροπής ('), τα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 θεωρούνται για τον καθορισμό της
διάρκειας ισχύος τους, ότι εκδόθηκαν την ημέρα καταθέ
σεως της προσφοράς.

2. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται στο πλαί
σιο του παρόντος διαγωνισμού ισχύουν από την ημερομη
( 1 ) ΕΕ αριθ. L 331 της 2 . 12 . 1988, σ. 1 .
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νια εκδώσεώς τους, κατά την έννοια της παραγράφου 1 , έως
το τέλος του τέταρτου μήνα που ακολουθεί.
3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3719/88, τα πιστοποιητικά εξαγωγής στο πλαί
σιο του παρόντος διαγωνισμού ισχύουν μόνο στην Ισπανία.
Άρθρο 7

1 . H Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 :

— είτε για τον καθορισμό μέγιστης επιστροφής κατά την
εξαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τα κριτήρια που
προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1533/93,

— είτε να μη δώσει συνέχεια στο διαγωνισμό.
2. Όταν καθορίζεται μέγιστη επιστροφή κατά την
εξαγωγή, o διαγωνισμός κατακυρώνεται σε αυτόν ή σε
αυτούς που υπέβαλαν προσφορά, των οποίων η προσφορά
κυμαίνεται στο επίπεδο της μέγιστης επιστροφής κατά την
εξαγωγή ή σε χαμηλότερο επίπεδο.

3.

H επιστροφή πουκατακυρώνεται μπορεί να χορηγηθεί

μόνον αν η ποιότητα της εξαγόμενης κριθής αντιστοιχεί
τουλάχιστον στην απαιτούμενη για αποδοχή στην παρέμ
βαση ποιότητα στην Ισπανία, όπως καθορίζεται στο άρθρο
2 παράγραφος 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 689/92.
Για τοσκοπό αυτό, o αρμόδιος οργανισμός επιβάλλει την
πραγματοποίηση, από συγκεκριμένο οργανισμό ή εταιρεία,
ανάλυσης του φορτωθέντος εμπορεύματος και φυλάσσει,
στη διάθεση της Επιτροπής, ένα επιπλέον δείγμα από κάθε
παρτίδα, το οποίο λαμβάνεται και σφραγίζεται περουσία
του υπερθεματιστού ή του αντιπροσώπου του. Τα έξοδα
δειγματοληψίας και ανάλυσης βαρύνουν τον υπερθεμα
τιστή.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία η ποιότητα δεν συμβαδί
ζει προς την ποιότητα που ορίζεται στην παράγραφο 3, η
επιστροφή μειώνεται κατά 15 Ecu ανά τόνο.
Άρθρο 8

Οι προσφορές που κατατίθενται πρέπει να φθάσουν στην
Επιτροπή μέσω του ισπανικού οργανισμού παρεμβάσεως το
αργότερο μιάμιση ώρα μετά τη λήξη της προθεσμίας για την
εβδομαδιαία κατάθεση των προσφορών, όπως προβλέπεται
στην προκήρυξη διαγωνισμού. Πρέπει να διαβιβαστούν
σύμφωνα με το σχήμα που εμφαίνεται στο παράρτημα I και
στους αριθμούς κλήσεως που αναφέρονται στο παράρτη
μαII.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προσφορές, o ισπανικός
οργανισμός παρεμβάσεως ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή
εντός της ίδιας προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο.

H καθορισμένη ώρα για την κατάθεση των προσφορών
είναι η ώρα Βελγίου.
Άρθρο 9

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

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

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Εβδομαδιαίος διαγωνισμός της επιστροφής για την εξαγωγή ισπανικής κριθής προς όλες τις τρίτες χώρες
[Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2147/93]

Τέλος της προθεσμίας για την υποβολή των προσφορών (ημερομηνία/ώρα)

I

Αρίθμηση
των υποβαλόντων

προσφορά

2

3

Ποσότητες
σε τόνους

Ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή
σε Ecu/τόνο

1

2

3

κ.λπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οι αριθμοί κλήσεως που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις Βρυξέλλες είναι :
DG VI-C-1 (Προς τους κκ. Thibault/Brus):

— Τέλεξ :

22037 ΑGRΕC B

22070 ΑGRΕC B (ελληνικοί χαρακτήρες).

— Τέλεφαξ:

295 01 32, 296 10 97, 295 25 15 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2148/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993

περί καθορισμού του ποσού το οποίο πρέπει να μειωθεί κατά την εισφορά που εφαρμόζεται
στην όρυζα που εισάγεται από την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1544/93 (2), και ιδίως το άρθρο 11 ,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1250/77 του Συμβουλίου της
17ης Μαΐου 1977 σχετικά με τις εισαγωγές της όρυζας από
την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου (3), και ιδίως το
άρθρο 1 ,
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1250/77 προβλέπει ότι η
εισφορά που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 μειώνεται κατά ένα ποσό
που καθορίζεται ανά τρίμηνο από την Επιτροπή · ότι το
ποσό αυτό πρέπει να είναι ίσο προς το 25 % του μέσου όρου
των εισφορών που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια μιας
περιόδου αναφοράς·

ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2942/73 της
Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 1973 περί των λεπτομερειών

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2412/73 (4), οπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
560/91 (5), η περίοδος αναφοράς είναι το τρίμηνο που προη
γείται από το μήνα του καθορισμού του ποσού ·

ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι εισφορές που 'εφαρμόζονται
κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 1993,

ΕΝΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

' Αρθρο 1
Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1250/77 και το οποίο πρέπει να μειωθεί κατά
την εισφορά που εφαρμόζεται στην όρυζα που εισάγεται
από την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου καθορίζεται
στο παράρτημα.
Άρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .

Για την 'Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 166 της 25 . 6. 1976, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 154 της 25 . 6. 1993 , σ. 5 .
O ΕΕ αριθ. L 146 της 14. 6. 1977, σ. 9.

(4) ΕΕ αριθ. L 302 της 31 . 10. 1973 , σ. 1 .
(5) ΕΕ αριθ. L 62 της 8. 3 . 1991 , σ. 26.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ης Ιουλίου 1993 περί καθορισμού του ποσού το οποίο πρέπει να
μειωθεί κατά την εισφορά που εφαρμόζεται στην όρυζα που εισάγεται από την Αραβική Δημοκρατία της
Αιγύπτου
(ECU/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Ποσο για μείωση

1006 10 21

80,19

1006 10 23

88,36

1006 10 25

88,36

1006 10 27

88,36

1006 10 92

80,19

1006 10 94

88,36

1006 10 96

88,36

100610 98

88,36

1006 2011

100,23

1006 20 13

110,45

1006 20 15

110,45

1006 20 17

110,45

1006 20 92

100,23

1006 20 94

110,45

1006 20 96

110,45

1006 20 98

110,45

1006 30 21

127,94

1006 30 23

161,62

1006 30 25

161,62

1006 30 27

161,62

1006 30 42

127,94

1006 3044

161,62

1006 30 46

161,62

1006 30 48

161,62

1006 3061

136,19

1006 3063

173,25

1006 30 65

173,25

1006 30 67

173,25

1006 30 92

136,19

1006 3094

173,25

1006 30 96

173,25

1006 30 98

173,25

100640 00

40,84
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2149/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993

περί καθορισμού του ποσού κατά το οποίο μειώνεται το μεταβλητό στοιχείο της εισφοράς που
εφαρμόζεται στα πίτυρα εν γένει καταγωγής Αιγύπτου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου καθορίζεται το ποσό
αυτό ·

ότι θα ληφθούν υπόψη τα μεταβλητά στοιχεία που εφαρμό

Κοινότητας,

ζονται στα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2302 10, 2302 20,
2302 30, 2302 40 κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,

του 1993 ,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1030/77 του Συμβουλίου της
17ης Μαΐου 1977 περί συνάψεως προσωρινής συμφωνίας τον
Δημοκρατίας της Αιγύπτου ('), και ιδίως την παράγραφο 3
δεύτερο εδάφιο της ανταλλαγής επιστολών που αφορά το
άρθρο 13 της συμφωνίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Εκτιμώντας :

ότι η ανταλλαγή επιστολών που περιλαμβάνεται στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1030/77 προβλέπει ότι το μεταβλητό
στοιχείο της εισφοράς που υπολογίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1620/93 της Επιτρο
πής (2) σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής και εξαγωγής
μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
μειώνεται κατά ένα ποσό που καθορίζεται ανά τρίμηνο από
την Επιτροπή · ότι το ποσό αυτό είναι ίσο προς το 60 % του
μέσου όρου των μεταβλητών στοιχείων των εισφορών που
ισχύουν κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται από το

Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο
της ανταλλαγής επιστολών που ορίζεται στο παράρτημα του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1030/77 και κατά το οποίο μειώνε
ται το μεταβλητό στοιχείο που εφαρμόζεται στα πίτυρα εν
γένει καταγωγής Αιγύπτου καθορίζεται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

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

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

Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993.
Γ\α την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 126 της 23 . 5 . 1977, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 155 της 26. 6. 1993, σ. 29.
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

το» κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού το» ποσού κατά το οποίο μειώνεται
το μεταβλητό στοιχείο της εισφοράς που εφαρμόζεται στα πίτυρα εν γένει καταγωγής Αιγύπτου
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό

2302 10 10

35,74

2302 10 90

76,58

2302 20 10

35,74

2302 20 90

76,58

2302 30 10

35,74

2302 30 90

76,58

2302 40 10

35,74

2302 40 90

76,58

Αριθ. L 191 / 115
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2150/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιουλίου 1993

για τον καθορισμό του ποσού κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί το κινητό στοιχείο της εισφο
ράς που εφαρμόζεται στα πίτουρα εν γένει καταγωγής Αργεντινής
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

καθώς και από κάθε άλλη τρίτη χώρα που εφαρμόζει κατά
την εξαγωγή των προϊόντων αυτών μια ειδική φορολογία
ποσού ίσου με εκείνο κατά το οποίο μειούται το κινητό
στοιχείο της εισφοράς και προσκομίζει ικανοποιητική
απόδειξη της πληρωμής του φόρου αυτού ·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1058/88 του Συμβουλίου της
28ης Μαρτίου 1988 για την εισαγωγή των πίτουρων εν γένει
και των άλλων υπολειμμάτων από το κοσκίνισμα, το
άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των σιτηρών εκτός από το
καλαμπόκι και το ρύζι και για τροποποίηση του κανονι
σμού ( ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατι
στική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο ('), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 2,

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1193/88 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
84/89 (4), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού
καθεστώτος κατά την εισαγωγή πίτουρων εν γένει και
άλλων υπολειμμάτων έστω και συσσωματωμένων με μορφή
σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργα
σίες των σιτηρών εκτός από το καλαμπόκι και το ρύζι που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2302 30 και 2302 40,

Έχοντας υπόψη :

Εκτιμώντας :
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1058/88 προβλέπει ότι το
κινητό στοιχείο της εισφοράς, που υπολογίζεται σύμφωνα
με το άρθρο 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1620/93 της
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1993 (2), σχετικά με το καθε
στώς εισαγωγής και εξαγωγής των μεταποιημένων προϊό
ντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα μειούται κατά ποσό
που ισούται με το 40 % του μέσου όρου των κινητών στοι
χείων των εισφορών που εφαρμόζονται στα εν λόγω προϊ
όντα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που προηγούνται
του μηνός κατά τη διάρκεια του οποίου καθορίζεται το
ποσό αυτό · ότι η μείωση αυτή εφαρμόζεται στα προϊόντα
που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2302 30 10, 2302 30 90,
2302 40 10 και 2302 40 90 για ένα ανώτατο όριο μιας μέγι
στης ποσότητας 550 000 τόνων ετησίως, κατά την εισαγωγή
των εν λόγω προϊόντων που κατάγονται από την Αργεντινή,

'Αρθρο 1

Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1058/88 και κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί
το κινητό στοιχείο της εισφοράς που εφαρμόζεται κατά την
εισαγωγή πίτουρων εν γένει και άλλων υπολειμμάτων που
κατάγονται από την Αργεντινή, καθώς και από κάθε άλλη
τρίτη χώρα που ανταποκρίνεται στους όρους που αναφέρο
νται στο εν λόγω άρθρο, καθορίζεται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

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

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 104 της 23 . 4. 1988, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 155 της 26. 6. 1993 , σ. 29.

(3) ΕΕ αριθ. L 111 της 30. 4. 1988, σ. 87 .
(4) ΕΕ αριθ. L 13 της 17. 1 . 1989, σ. 13 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 γιο τον καθορισμό του ποσού κατά το οποίο πρέπει
να μειωθεί το κινητό στοιχείο της εισφοράς που εφαρμόζεται στα πίτουρα εν γένει καταγωγής Αργεντινής
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Εισφορά

2302 30 10

23,83

2302 30 90

51,05

2302 40 10

23,83

2302 40 90

51,05
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2151 /93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993
περί καθορισμού του ποσού κατά το οποίο μειώνεται το μεταβλητό στοιχείο της εισφοράς που
εφαρμόζεται για τα πίτυρα και βίττα καταγωγής Αλγερίας, Μαρόκου και Τυνησίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1512/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί συνάψεως συμφωνίας υπό μορφή
ανταλλαγής επιστολών σχετικά με το άρθρο 22 της συμφω
νίας συνεργασίας και το άρθρο 15 της προσωρινής συμφω
νίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
της Δημοκρατίας της Τυνησίας, που αφορά την εισαγωγή
στην Κοινότητα πιτύρων και βιττών καταγωγής Τυνη
σίας ('), και ιδίως την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο της
ανταλλαγής επιστολών,
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1518/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί συνάψεως συμφωνίας υπό μορφή
ανταλλαγής επιστολών σχετικά με το άρθρο 21 της συμφω
νίας συνεργασίας και το άρθρο 14 της προσωρινής συμφω
νίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας που αφορά την εισα
γωγή στην Κοινότητα πιτύρων και βιττών καταγωγής Αλγε
ρίας (:), και ιδίως την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο της
ανταλλαγής επιστολών,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 1525/ 76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί συνάψεως συμφωνίας υπό μορφή
ανταλλαγής επιστολών σχετικά με το άρθρο 23 της συμφω
νίας συνεργασίας και το άρθρο 1 6 της προσίορινής συμφω
νίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
του Βασιλείου του Μαρόκου, που αφορά την εισαγωγή στην
Κοινότητα πιτύρων και βιττών καταγωγής Μαρόκου (3), και
ιδίως την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο της ανταλλαγής

( ΕΟΚ) αριθ. 1518/76 και ( ΕΟΚ) αριθ. 1525/76 προβλέπει ότι
το μεταβλητό στοιχείο της εισφοράς, που υπολογίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1620/93 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1993 (4), σχετικά με
το καθεστώς εισαγωγής και εξαγωγής μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα μειώνεται
κατά ένα ποσό που καθορίζεται κάθε τριμηνία από την
Επιτροπή · ότι το ποσό αυτό είναι ίσο προς το 60 % του
μέσου όρου των μεταβλητών στοιχείων των εισφορών που
ισχύουν κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται του μήνα
κατά τη διάρκεια του οποίου καθορίζεται το ποσό αυτό ·
ότι θα ληφθούν υπόψη τα μεταβλητά στοιχεία που εφαρμό
ζονται στα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2302 30 και 2302 40
κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 1993,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεύτερο
εδάφιο της ανταλλαγής επιστολών που συνιστά τη συμφω
νία την προσαρτημένη στους κανονισμούς ( ΕΟΚ) αριθ.
1512/76, ( ΕΟΚ) αριθ. 1518/76 και ( ΕΟΚ) αριθ. 1525/76, και
κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί το μεταβλητό στοιχείο της
εισφοράς που εφαρμόζεται στα πίτυρα και βίττα κατα
γωγής αντιστοίχως Τυνησίας, Αλγερίας και Μαρόκου,
καθορίζεται στο παράρτημα.

επιστολών,

Άρθρο 2

Εκτιμώντας :

ότι η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών που
προσαρτάται στους κανονισμούς ( ΕΟΚ) αριθ. 1512/76,

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C ) ΕΕ αριθ. L 169 της 28 . 6. 1976, σ. 19.
(;) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976. σ. 37.
( ? ) ΕΕ αριθ. L 169 της 28 . 6. 1976, σ. 53 .

(4) ΕΕ αριθ. L 155 της 26. 6. 1993 , σ. 29.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

το» κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί καθορισμού του ποσού κατά το οποίο μειώνεται

το μεταβλητό στοιχείο της εισφοράς που εφαρμόζεται για τα πίτουρα καταγωγής Αλγερίας, Μαρόκου και
Τυνησίας
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Εισφορά

2302 30 10

35,74

2302 30 90

76,58

2302 40 10

35,74

2302 40 90

76,58
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2152/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Ιουλίου 1993

για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του βοείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΟΚ ) αριθ. 125/93 (2), και ιδίως το άρθρο
18,

Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
805/68, η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς αγοράς
και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 805/68,
δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή ·
ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 885/68 του Συμβουλίου (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 427/77 (4), έχει ορίσει τους γενικούς κανόνες για τη
χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτή
ρια καθορισμού του ύψους τους·

ότι οι όροι χορήγησης ειδικών επιστροφών στην. εξαγωγή,
για ορισμένα βόεια κρέατα και ορισμένες κονσέρβες, θεσπί
στηκαν από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 32/82 (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ.
3169/87 (6), (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 (7), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3169/87, και (ΕΟΚ) αριθ.
2388/84 (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 3661 /92 (9) ·
ότι η εφαρμογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων
στην προβλεπόμενη κατάσταση της αγοράς στον τομέα του
βοείου κρέατος οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής
όπως ορίζεται κατωτέρω ·
ότι η παρούσα κατάσταση της αγοράς στην Κοινότητα και
οι δυνατότητες διαθέσεως, ιδίως σε ορισμένες τρίτες χώρες,
οδηγούν στη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή
αφενός μεν βοοειδών που προορίζονται για σφαγή, με ζων
βάρος ανώτερο των 220 χιλιογράμμων, αλλά που δεν υπερ
βαίνει τα 200 χιλιόγραμμα και αφετέρου χονδρών βοοειδών
ζώντος βάρους ίσου ή ανωτέρου των 300 χιλιογράμμων ότι
(")
0
( 3)
(4)
( 5)
(6)
( 7)
(8)
C)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L
L
L

148 της 28 . 6. 1968, σ. 24.
18 της 27. 1 . 1993, σ. 1 .
156 της 4. 7 . 1968, σ. 2 .
61 της 5 . 3 . 1977, σ. 16.
4 της 8 . 1 . 1982, σ. 11 .
301 της 24. 10. 1987, σ. 21 .
212 της 21 . 7 . 1982, σ. 48.
221 της 18 . 8. 1984, σ. 28.
370 της 19. 12. 1992, σ. 16.

η πείρα που έχει αποκτηθεί, κατά τη διάρκεια των τελευ
ταίων ετών, έχει δείξει ότι ενδείκνυται να εξασφαλισθεί στα
ζώντα βοοειδή καθαράς φυλής προς αναπαραγωγή, βάρους
ίσου ή ανωτέρου των 250 χιλιογράμμων για τα θηλυκά και
300 χιλιόγραμμων για τα αρσενικά, μεταχείριση όμοια με
εκείνη της οποίας τυγχάνουν τα άλλα βοοειδή, με την
ταυτόχρονη υποβολή τους σε ορισμένες ειδικές διοικητικές
διατυπώσεις ·

ότι είναι αναγκαίο να χορηγηθούν οι επιστροφές κατά την
εξαγωγή προς ορισμένους τόπους προορισμού ορισμένων
νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη κρεάτων τα οποία
περιλαμβάνονται στο παράρτημα υπό τον κωδικό ΣΟ 0201 ,
ορισμένων κατεψυγμένων κρεάτων που περιλαμβάνονται
στο παράρτημα υπό τον κωδικό ΣΟ 0202, ορισμένων
σφαγίων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα υπό τον
κωδικό ΣΟ 0206, καθώς και ορισμένων άλλων παρασκευα
σμάτων και κονσερβών κρέατος ή παραπροϊόντων που περι
λαμβάνονται στο παράρτημα υπό τον κωδικό ΣΟ
1602 50 10 ·

ότι, λαμβανομένων υπόψη των κατά πολύ διαφορετικών
χαρακτηριστικών των προϊόντων που υπάγονται στους
κωδικούς 0201 20 90 700 και 0202 20 90 100, που χρησιμοποι
ούνται με τις επιστροφές, πρέπει να χορηγείται η επιστροφή
κατά την εξαγωγή, μόνο για τα τεμάχια στα οποία το βάρος
των οστών δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα
τρίτο του βάρους του τεμαχίου ·
ότι, όσον αφορά το αλατισμένο και αποξηραμένο κρέας
βοοειδών χωρίς οστά, υπάρχουν τα παραδοσιακά εμπορικά
ρεύματα με προορισμό την Ελβετία · ότι πρέπει, για να
διατηρηθούν οι συναλλαγές αυτές κατά το αναγκαίο μέτρο,
να καθορισθεί η εξαγωγή σ' ένα ποσό το οποίο θα καλύπτει
τη διαφορά μεταξύ των τιμών στην ελβετική αγορά και των
τιμών κατά την εξαγωγή στα κράτη μέλη · ότι υπάρχουν
δυνατότητες εξαγωγής γι' αυτά τα αλατισμένα, αποξηρα
μένα και καπνισμένα κρέατα προς ορισμένες τρίτες χώρες
της Αφρικής και της Εγγύς και Μέσης Ανατολής ■ ότι θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η κατάσταση και, συνεπώς,
να καθορισθεί μια επιστροφή ·
ότι, για ορισμένες άλλες παρουσιάσεις και κονσέρβες
κρέατος ή παραπροϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρ
τημα στου κωδικούς ΣΟ 1602 50 31 έως 1602 50 80, η συμμε
τοχή της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο δύναται να
εξασφαλισθεί με τη χορήγηση μιας επιστροφής, το ύψος της
οποίας έχει καθορισθεί, λαμβανομένης υπόψη της
επιστροφής που έχει χορηγηθεί στους εξαγωγείς μέχρι
τώρα ·
ότι για τα άλλα προϊόντα που υπάγονται στον τομέα του
βοείου κρέατος, δεν χρειάζεται να καθορισθεί επιστροφή,
εφόσον η συμμετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο
των προϊόντων αυτών στερείται σημασίας·
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ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (') 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.
1068/93 της Επιτροπής 0 ·

ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (3 ),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 1457/93 (4), όρισε την ονοματολογία που εφαρμόζεται
για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή των γεωργικών
προϊόντων ·

ότι, για να απλοποιηθούν οι τελωνειακές διατυπώσεις κατά
την εξαγωγή για τους εμπορευόμενους πρέπει να ευθυγραμ
μιστούν τα ποσά των επιστροφών για το σύνολο των κατε
ψυγμένων κρεάτων με τα ποσά που χορηγούνται για τα
νωπά ή τα διατηρημένα σε απλή ψύξη κρέατα, εκτός από τα
κρέατα που προέρχονται από χονδρά αρσενικά βοοειδή ·

ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η πείρα έδειξε ότι είναι
συχνά δύσκολο να προσδιοριστούν ποσοτικά τα άλλα
κρέατα, σε σχέση με εκείνα που προέρχονται μόνο από
βοοειδή, τα οποία περιέχονται στα παρασκευάσματα και τις
κονσέρβες που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1602 50 και,
συνεπώς, πρέπει να απομονωθούν μόνον τα προϊόντα
βοοειδών και να δημιουργηθεί νέα θέση για τα μείγματα
κρεάτων ή παραπροϊόντων σφαγίων · ότι πρέπει να ενδυνα
μωθεί o έλεγχος των προϊόντων εκτός από τα μείγματα των
κρεάτων ή των παραπροϊόντων σφαγίου και, συνεπώς,
πρέπει να προβλεφθεί ότι ορισμένα από τα προϊόντα αυτά
μπορούν μόνο να επωφεληθούν μιας επιστροφής στην περί
πτωση παρασκευής στα πλαίσια του καθεστώτος που
προβλέπεται από το άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ.
565/80 του Συμβουλίου της 4ης Μαρτίου 1980 σχετικά με
την προκαταβολή των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα

γεωργικά προϊόντα (?), όπως τροποποιήθηκε απο τον κανο
νισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2026/83 (6) ·

ότι, για να αποφευχθούν καταχρήσεις κατά την εξαγωγή
ορισμένων αναπαραγωγών καθαρής φυλής, πρέπει να διαφο
ροποιηθούν οι επιστροφές για τα θηλυκά ζώα συναρτήσει
της ηλικίας των ζώων αυτών ■
ότι o κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 1432/92 του Συμβουλίου ( 7),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ )

αριθ. 3534/92 (κ ), απαγόρευσε τις συναλλαγές μεταξύ της
Κοινότητας και των Δημοκρατιών της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου ■ ότι αυτή η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται σε
ορισμένες περιπτώσεις που απαριθμούνται περιοριστικά στα
άρθρα 2 και 3, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον
καθορισμό των επιστροφών ·

ότι, παρά την υποδιαίρεση της συνδυασμένης ονοματολο
γίας για τις κονσέρβες και τα παρασκευάσματα εκτός από
τα άψητα του κωδικού ΣΟ 1602 50, από την πείρα έχει
αποδειχθεί ότι είναι δυνατόν να καταργηθούν στην ονομα
τολογία των επιστροφών πολλά προϊόντα που υπάγονται
στον κωδικό ΣΟ 1 602 50 3 1 και να προσαρμοστεί o κατάλο
γος των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1602 50 80 ·
ότι η Επιτροπή Διαχειρίσεως Βοείου Κρέατος δεν διατύ
πωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρος της,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

O κατάλογος των προϊόντων για την εξαγωγή των οποίων
χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 18 του
κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 805/68 και τα ποσά της εν λόγω
επιστροφής καθορίζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Ιουλίου 1993 .

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
0
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

387
108
366
142

της
της
της
της

31 . 12. 1992, σ. 1 .
1 . 5. 1993, σ. 106.
24. 12. 1987, σ. 1 .
12. 6. 1993 , σ. 55.

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

62 της 7. 3. 1980, σ. 5.
199 της 22. 7. 1983, σ. 12.
151 της 3 . 6. 1992, σ. 4.
358 της 8. 12. 1992, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Ecu/100 kg)

(Em/100 kg)
Κωδικός
προϊόντος

Προορισμός (')

Ποσό των
επιστροφών (8) ( ι0)

Κωδικός
προϊόντος

Προορισμός (7)

Ποσό των

επιστροφών (") ( ι0)
— Καθαρό βάρος —

— Ζων βάρος —

0102 10 10 120

01

%'00

0102 10 10 130

02
03

74,50
52,00

0201 20 20 120

04

26,00

0102 10 30 120

01

96,00

0102 10 30130

02

74,50

03

81,00

03

52,00

04

40'50

0201 20 30 1 10 (')

120,00

Q3
n04„

g3 0Q
'
41 '50

02

118,00

04

26'00

02

87,50

0102 10 90 120

01

96,00

03

62,00

0102 9041 100

02

101,50

04

31,00

0102 90 51 000

02
03
04

74,50
52,00
26,00

02
03

207,50
138'00

0102 90 59 000

02

74,50

04

69,00

03
04

52,00
26,00

02
03

153,00
105,00

02

74,50

04

52,50

03

52,0

0102 90 61 000

04
0102 90 69 000

0102 90 71 000

0102 90 79 000

02
03

26,00

0201 20 50 110(0

0201 20 50 120

0201 20 50 130(0

74,50
52,00

04

26,00

02

101,50

03

68,00

04

34'0°

02

04

03

0201 20 30 120

02

0201 20 50 140

0201 10 00 130(0

0201 10 00 140

0201 20 20110(0

81,00

04

40,50

87,50

03

62,00

04

31,00

02

87,50

101,50

Q3

620Q

34,00

04

0201 20 90 700

68,00

Kα9αρό βάρος

0201 10 00 120

118,50

02

0201 30 00 050 (4)

020110 00 110(0

02
03

0201 30 00 100 (2)

'

05

106,50

02

296,50

03

198,00

02

118,50

81,00

04

04

40,50

06

253)00

02
03

87,50
62,00

10
11

157,00
133,00

119,00

03

0201 30 00 150 (6)

99,00

"'0°

04

31,00

03

02

163,00

04

59,50

03

109'00

06

137,50

04

54'50

07

85,50

02

120,00

03

8300

02

121,50

04

41,50

0201 3000 190 (6)

03

80,00

02

163,00

04

40'00

03

109,00

06

97-50

04

54,50

07

85,50
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(Ecu/100 kg)

Κωδικός
προϊόντος

Προορισμός f)

Ποσό των

επιστροφών (8) ( ι0)

(Ecu/100 kg)

Κωδικός
προϊόντος

Ποσό των

Προορισμός (7)

επιστροφών (8)( 10)

— Καθαρό βάρος —

— Καθαρό βάρος —

0202 10 00 100

02
03
04

87,50
62,00
31,00

1602 50 10 120

02
03
04

134,50 (9)
108,00 (9)
108,00 (9)

0202 10 00 900

02
03
04

120,00
83,00
41,50

1602 50 10 140

02
03
04

1 19,50 (9)
96,00 (9)
96,00 (9)

0202 20 10000

02
03
04
02
03
04
02
03
04
02

120,00
83,00
41,50
87,50
62,00
31,00
153,00
105,00
52,50
87,50

1602 50 10160

02
03
04
02
03
04
02
03
04
02

96,00 (9)
77,00 (»)
77,00 (')
63,50 (")
5 1 ,00 (9)
5 1,00 (")
63,50
51,00
51,00
36,00

0202 20 90 100

03
04
02
03
04

62>00
31 >00
87,50
62,00
31 '00

1602 50 10 260

03
04
02
03
04

36,00
36,00
26,00
26,00
26,00

0202 30 90 100 (4)

05

106,50

1602 50 10 280

02

16,00

0202 30 90 400 (6)

10
11

157,00
133,00

03
04

16,00
16,00

03

l19'00

1602 50 31 125

01

1 16,00 (5)

04

59,50

1602 50 31135

01

1602 50 31 195

01

36,00

0202 20 30000

0202 20 50100

0202 20 50 900

06

0202 30 90 500 (6)

0202 30 90 900
0206 10 95 000

, '

137,50

1602 50 10 170

1602 50 10 190

1602 50 10 240

,

73,00 (9)

07

85 50

02

121,50

1602 50 31 325

01

103,00 (5)

03

80,00

1602 50 31 335

01

65,00 (9)

04

40'00

1602 50 31 395

01

36,00

06

97,50

07

85,50

1602 50 39 125

01

116,00 0

07
02

85,50
,21,50

16025039135
16025039 195

01
01

3M°

03

g000

1602 50 39 325

01

103,00 (■')

w

04

40,00

1602 50 39 335

01

65,00 (9)

06

97'50

1602 50 39 395

01

36,00

02

121,50

1602 50 39 425

01

77,00 (5)

03

80,00

04

40,00

1602 50 39435

01

48,50 (9)

06

9750

1602 50 39495

01

36,00

08

97,50

16025039505

01

36,00

09

57,50

1602 50 39 525

01

77,00 (5)

0210 20 90 300

02

121,50

1602 50 39 535

01

48,50 (9)

0210 20 90 500 (3)

02

121,50

1602 50 39 595

01

36,00

0206 29 91000

02102090100
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(Ecu/100 kg)
Κωδικός
προϊόντος

Προορισμός (7)

l

I

1602 50 39 615

*

Κωδικός
προϊόντος

Ποσό των

επιστροφών (8) ( ι0)
— Καθαρό βάρος —

01

(Ecu/100 kg)

Προορισμός (7)

I

Ποσό των

επιστροφών (8)('°)

— Καθαρό βάρος —

36,00

1602 50 80495

01

36,00

1602 50 39 625

01

16,00

1602 50 80 505

01

36,00

1602 50 39 705

01

36,00

1602 50 80 515

01

16,00

1602 50 39 805

01

26,00

1602 50 80 535

01

48,50 (9)

1602 50 39 905

01

16,00

1602 50 80 595

01

36,00

1602 50 80135

01

73,00 (9)

1602 50 80 615

01

36,00

1602 50 80 195

01

36,00

1602 50 80 625

01

16,00

1602 50 80 335

01

65,00 (9)

1602 50 80 705

01

36,00

1602 50 80 395

01

36,00

1602 50 80 805

01

26,00

1602 50 80 435

01

48,50 (9)

1602 50 80 905

01

16,00

(') H υπαγωγή σ' αυτήν τη διάκριση εξαρτάται από την προσκόμιση της βεβαιώσεως που εμφαίνεται στο παράρτημα του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 32/82.
( :) H υπαγωγή σ' αυτήν τη διάκριση εξαρτάται από την τήρηση των όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1964/82.
(3) H επιστροφή για το βόειο κρέας σε άρμη χορηγείται επί του καθαρού βάρους του κρέατος, αφαιρουμένου του βάρους της άρμης.
(4) ΕΕ αριθ. L 336 της 29. 12. 1979, α 44.

(5) ΕΕ αριθ. L 221 της 19. 8. 1984, σ. 28.

(6) H περιεκτικότητα σε άπαχο βόειο κρέας, εξαιρουμένου του λίπους, καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία ανάλυσης που αναφέρεται στο παράρτημα του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2429/86 της Επιτροπής.
(7) Οι προορισμοί είναι οι ακόλουθοι :
01 οι τρίτες χώρες,
02 οι τρίτες χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, οι τρίτες χώρες της Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής και Νότιας Αφρικής, με εξαίρεση την
Κύπρο, την Μποτσουάνα, την Κένυα, τη Μαδαγασκάρη, τη Σουαζιλάνδη, τη Ζιμπάμπουε και τη Ναμίμπια,
03 οι τρίτες ευρωπαϊκές χώρες, η Θέουτα, η Μελίλια, η Κύπρος, η Γροιλανδία, το Πακιστάν, η Σρι Λάνκα, η Βιρμανία, η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, η Ινδονησία, οι Φιλιπ
πίνες, η Κίνα, η Βόρεια Κορέα και το Χονγκ Κονγκ, καθώς και οι προορισμοί που αναφέρονται στο άρ9ρο 34 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της
Επιτροπής με εξαίρεση την Αυστρία, τη Σουηδία και την Ελβετία,
04 η Αυστρία, η Σουηδία και η Ελβετία,
05 οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πραγματοποιούμενων με τους όρους του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2973/79 της Επιτροπής,
06 η Γαλλική Πολυνησία και η Νέα Καληδονία,
07 o Καναδάς
08 οι τρίτες χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής και Νότιας Αφρικής με εξαίρεση την Μποτσουάνα, την Κένυα, τη Μαδαγασκάρη, τη
Σουαζιλάνδη, τη Ζιμπάμπουε και τη Ναμίμπια,
09 η Ελβετίο^
10 οι τρίτες χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, οι τρίτες χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νότιας Αφρικής, με εξαίρεση την Κύπρο, την
Μποτσουάνα, την Κένυα, τη Μαδαγασκάρη, τη Σουαζιλάνδη, τη Ζιμπάμπουε και τη Ναμίμπια,
1 1 οι τρίτες χώρες της Δυτικής Αφρικής.
(8) Δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 885/68 καμία επιστροφή δεν χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες και
επανεξάγονται στις τρίτες χώρες.
C) H χορήγηση της επιστροφής εξαρτάται από την παρασκευή στα πλαίσια του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 565/80.
( |0) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση
των όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93.

Σημείωση: Οχ. χώρες είναι αυτές που ορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3518/91 της Επιτροπής.

Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 .
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2153/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993
για καθορισμό των επιστροφών στην παραγωγή στους τομείς των σιτηρών και του ρυζιού
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/79 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του ρυζιού (2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1544/93 (3), και ιδίως το άρθρο
9 παράγραφος 3,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 της Επιτροπής της 30ής
Ιουνίου 1993 για τον καθορισμό των γενικών κανόνων που
εφαρμόζονται στις επιστροφές στην παραγωγή στους τομείς
των σιτηρών και του ρυζιού (4), και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιμώντας :

μπορεί να τροποποιείται εαν οι τιμές αραβοσίτου και σίτου
μεταβάλλονται κατά τρόπο σημαντικό ·

ότι οι επιστροφές στην παραγωγή που καθορίζονται από
τον παρόντα κανονισμό πρέπει να προσαρμοσθούν με τους
συντελεστές που αναφέρονται στο παράρτημα II του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 , προκειμένου να καθοριστεί το
ακριβές ποσό που πρέπει να πληρωθεί ■
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Σιτηρών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1
H επιστροφή στην παραγωγή που πρέπει να πληρωθεί στους
τομείς των σιτηρών και του ρυζιού, σύμφωνα με τις διατά
ξεις του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 καθορίζεται σε
117,36 Ecu ανά τόνο.

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 καθόρισε τους όρους
χορηγήσεως της επιστροφής στην παραγωγή ■ ότι η βάση
υπολογισμού καθορίστηκε στο άρθρο 3 του κανονισμού
αυτού · ότι η κατ' αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενη
επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά το μήνα και

-

.,- .

Άρθρο 2

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

O πάρων κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

181
166
154
159

της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
25 . 6. 1976, σ. 1 .
25. 6. 1993, σ. 5.
1 . 7. 1993, σ. 17.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2154/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 1993

περί αναστολής του προκαθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του
βοείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
805/68 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής
οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 125/93 (2),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 885/68 του Συμβουλίου της 28ης
Ιουνίου 1968 περί καθορισμού των γενικών κανόνων για τη
χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων
καθορισμού του ύψους τους στον τομέα του βοείου
κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 427/77 (4), και ιδίως το άρθρο 5 παρά
γραφος 4 πρώτο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

οδηγήσει σε αυξήσεις προκαθορισμού των επιστροφών για
κερδοσκοπικούς σκοπούς · ότι, επομένως, πρέπει να αναστα
λεί o εν λόγω προκαθορισμός των επιστροφών·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Βοείου Κρέατος

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

O προκαθορισμός των επιστροφών κατά την εξαγωγή των
προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0102 90 και
αναφέρεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2152/93 (6) αναστέλλεται από τις 31 Ιουλίου 1993 .
Άρθρο 2

ότι η διατήρηση των επιστροφών για ορισμένα ζώντα
βοοειδή θα μπορούσε, λόγω της κατάστασης της αγοράς να

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Ιουλίου 1993.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 30 Ιουλίου 1993.
Γχα την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
(:)
(-<)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
18 της 27. 1 . 1993 , σ. 1 .
156 της 4. 7. 1968, σ. 2 .
61 της 5 . 3 . 1977, σ. 16.

(5) Βλέπε σελίδα 120 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2155/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουλίου 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. 1548/93 (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.
1068/93 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. 1965/93 της Επιτρο
πής (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό ( ΕΟΚ)
αριθ. 2058/93 (4)·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1965/93 στα στοιχεία για τα οποία

έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των

' Αρθρο 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 τροπο
ποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1965/93 σύμφωνα με τα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήμερα,
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού ·

' Αρθρο 2

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 1993 .
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177
154
177
187

της
της
της
της

1 . 7 . 1981 , σ. 4.
25. 6. 1993, σ. 10.
21 . 7. 1993, σ. 22.
29. 7 . 1993, σ. 15.

(5) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1993 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την
εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (J)
— Ecu/ 100 kg —

1701 11 90100
1701 11 90 910
1701 11 90 950
17011290100
1701 12 90 910
1701 12 90 950

35,64
33,52
35,64
33,52

(')
(')
(2)
(")
(')
(J)

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

0,3874

— Ecu/ 100 kg —
1701 99 10 100

38,74

1701 99 10 910

38,74

1701 99 10 950

38,74

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

0,3874

(') 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 .
(2) 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).
(-1) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκο
σλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των
όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93.

31 . 7 . 93

31 . 7 . 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 191 / 129

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

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουλίου 1993
για μέτρα προστασίας όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό στη Ρωσία
(93/41 8/ EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

προσβληθούν από τη Ρωσία, με εξαίρεση τα κατεργασμένα
δέρματα ■

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

την οδηγία 90/675/EOK του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμ
βρίου 1990 για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά
με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων
προελεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινό
τητα ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
92/ 1 18/EOK (2), και ιδίως το άρθρο 19,
Εκτιμώντας :

ότι η απόφαση 93/242/EOK της Επιτροπής (3), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 93/397/EOK (4), περί
της εισαγωγής στην Κοινότητα ορισμένων ζώντων ζώων και
των προϊόντων τους από ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες σε
συνάρτηση με τον αφθώδη πυρετό, προβλέπει την απαγό
ρευση των εισαγωγών ζώντων ζώων, νωπών κρεάτων και
ορισμένων προϊόντων κρέατος από είδη που είναι δυνατόν

να προσβληθούν και προέρχονται από χώρες, οι οποίες δεν
έχουν παράσχει ορισμένες πρόσθετες εγγυήσεις·
ότι επιβεβαιώθηκε η παρουσία κρουσμάτων αφθώδους
πυρετού στη Ρωσία·
ότι η παρουσία του αφθώδους πυρετού στη Ρωσία παρου
σιάζει σοβαρή απειλή για τις ανάγκες των κρατών μελών,
λόγω των συναλλαγών ορισμένων ζωικών προϊόντων ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής
Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

' Αρθρο /

1 . Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την εισαγωγή προϊό
ντων από βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους και άλλα δίχηλα
ζώα που δεν αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 της απόφασης
93/242/EOK και τα οποία κατάγονται από την επικράτεια
της Ρωσίας.
2. H απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν
ισχύει για δέρματα τα οποία υποβλήθηκαν σε μία από τις
ακόλουθες επεξεργασίες :

— αλατίσθηκαν επί επτά ημέρες με θαλασσινό αλάτι στο
οποίο προστέθηκε 2% ανθρακικό νάτριο, ή

— μία πρώτη επεξεργασία των δερμάτων με άσβεστο σε ph
12 έως 13 για μία ημέρα (οκτώ έως δέκα ώρες) και στη
συνέχεια εξουδετέρωσης της ασβέστου και νέα επεξεργα
σία με οξύ σε ph 1 έως 3 για μία ημέρα (οκτώ έως δέκα
ώρες).
Λαμβάνεται φροντίδα ώστε να γίνεται πραγματικός διαχω
ρισμός μεταξύ κατεργασμένων και ακατέργαστων δερμάτων
για την αποφυγή νέας μόλυνσης.

ότι είναι, ως εκ τούτου, αναγκαία η εφαρμογή απαγόρευσης
στις εισαγωγές προϊόντων ειδών που είναι δυνατόν να

3 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στα πιστοποιητικά που
συνοδεύουν τα δέρματα και πρέπει να σταλούν από τη
Ρωσία, να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδέιξεις :

(')
0
(3)
(4)

«Δέρματα σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής 90/418/
ΕΟΚ της 28ης Ιουλίου 1993 για μέτρα προστασίας όσον
αφορά τον αφθώδη πυρετό στη Ρωσία.»

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

373 της 31 . 12. 1990, σ. 56 .
62 της 15. 3 . 1993, σ. 49.
110 της 4. 5 . 1993, σ. 36.
173 της 16. 7 . 1993 , σ. 36.
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Αρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1993 .
Γ>α την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουλίου 1993

που τροποποιεί για τρίτη φορά την απόφαση 93/18Û/EOK της 26ης Μαρτίου 1993 για
ορισμένα μέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στην Ιταλία και για την κατάργηση της
απόφασης 93/168/EOK
(93/419/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την οδηγία 90/425/EOK του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγ
χους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμέ
νων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποί
ηση της εσωτερικής αγοράς ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από την οδηγία 92/ 1 18/EOK (2), και ιδίως το άρθρο 10,
την οδηγία 89/662/EOK του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμ
βρίου 1969 σχετικά με κτηνιατρικούς ελέγχους στο ενδοκοι
νοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
92/ 1 1 8/EOK, και ιδίως το άρθρο 9,

παραμένει άγνωστη ■ ότι είναι απαραίτητο Va εξακολου
θούν να ισχύουν οι περιορισμοί στην Casera εν αναμονή των
αποτελεσμάτων των ερευνών ■

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Αρθρο 1

H απόφαση 39/ 180/EOK τροποποιείται ως εξής :

Εκτιμώντας :

1 . Στο άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3 οι λέξεις «93/336/EOK
της 28ης Μαΐου 1993 » αντικαθίστανται από τις λέξεις
«93/41 9/EOK της 28ης Ιουλίου 1993 ».

ότι, από τις 28 Φεβρουαρίου 1993, εκδηλώθηκαν διάφορα
κρούσματα αφθώδους πυρετού σε διάφορες περιφέρειες της
Ιταλίας ·

2. Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 οι λέξεις «93/336/EOK της
28ης Μαΐου 1993» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«93/419/EOK της 28ης Ιουλίου 1993 ».

ότι η Επιτροπή πραγματοποίησε αποστολές στην Ιταλία για
την εξέταση της κατάστασης του αφθώδους πυρετού ·

3 . Στο άρθρο 3 παράγραφος 4 οι λέξεις «93/336/EOK της
28ης Μαΐου 1993 » αντικαθίστανται από τις λέξεις
«93/419/EOK της 28ης Ιουλίου 1993 ».

ότι η κατάσταση του αφθώδους πυρετού στην Ιταλία ενδέ
χεται να θέσει σε κίνδυνο τις αγέλες των άλλων κρατών
μελών ενόψει του εμπορίου ζωντανών διχήλων ζώων και
ορισμένων από τα προϊόντα τους ·

4. Στο άρθρο 4 παράγραφος 4 οι λέξεις «93/336/EOK της
28ης Μαΐου 1993 » αντικαθίστανται από τις λέξεις
«93/41 9/EOK της 28ης Ιουλίου 1993 ».

ότι, μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων του αφθώδους
πυρετού, η Επιτροπή ψήφισε διάφορες αποφάσεις, ιδιαίτερα
την απόφαση 93/ 180/EOK της 26ης Μαρτίου 1993 για
ορισμένα μέτρα προστασίας όσον αφορά τον αφθώδη
πυρετό στην Ιταλία και για την κατάργηση της απόφασης
93/ 168/EOK (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
απόφαση 93/336/EOK (5) ·

6. Στο άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4 οι λέξεις «93/336/EOK
της 28ης Μαΐου 1993» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«93/419/EOK της 28ης Ιουλίου 1993 ».

ότι τα κρούσματα περιορίστηκαν σε ορισμένα τμήματα της
ιταλικής επικράτειας λόγω των ληφθέντων μέτρων και των
ενεργειών των ιταλικών αρχών ·

7. Στο άρθρο 7 παράγραφος 3 οι λέξεις «93/336/EOK της
28ης Μαΐου 1993» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«93/419/EOK της 28ης Ιουλίου 1993 ».

ότι, ως αποτέλεσμα των ορρολογικών δοκιμασιών και των
κλινικών εξετάσεων, μπορούν να αρθούν οι περιορισμοί από
τις επαρχίες Benevento, Avellino, Napoli και Salerno ·

8. Στο άρθρο 9 παράγραφος 3 οι λέξεις «93/336/ EOK της
28ης Μαΐου 1993 » αντικαθίστανται από τις λέξεις
«93/41 9/EOK της 28ης Ιουλίου 1993 ».

ότι υπάρχει πιθανότητα να έχει διενεργηθεί παράνομος
εμβολιασμός στην επαρχία της Casera και ότι, επιπλέον, η
προέλευση ορισμένων κρουσμάτων στην επαρχία αυτή

9. Το παράρτημα αντικαθίσταται από το παράρτημα της
παρούσας απόφασης.

(>)
0
C)
(J)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

224 της 18. 8. 1990, σ. 29.
62 της 15 . 3 . 1993, σ. 49.
395 της 30. 12. 1989, σ. 13 .
75 της 30. 3 . 1993, σ. 21 .
132 της 29 . 5 . 1993 , σ. 143 .

5. Στο άρθρο 5 παράγραφος 4 οι λέξεις «93/336/EOK της
28ης Μαΐου 1993 » αντικαθίστανται από τις λέξεις
«93/41 9/EOK της 28ης Ιουλίου 1993 ».

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη τροποποιούν τα μέτρα που εφαρμόζουν στο
εμπόριο προκειμένου να τα εναρμονίσουν με την παρούσα
απόφαση και ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
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Αρθρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1993 .

Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1 . Τμήματα της ιταλικής επικράτειας που υπόκεινται σε περιορισμούς στο εμπόριο ζωντανών ζώων μέχρι τις 15
Σεπτεμβρίου 1993 .

Avellino, Benevento, Napoli, Salerno.

2. Τμήματα της ιταλικής επικράτειας που υπόκεινται σε περιορισμούς στο εμπόριο ζωντανών ζώων.
Επαρχία :
Caserta

3. Τμήματα της ιταλικής επικράτειας που υπόκεινται σε περιορισμούς στο εμπόριο κρέατος ζώων τα οποία προέρ
χονται από τις περιοχές αυτές και σφάζονται μετά την 1η Φεβρουαρίου 1993 και πριν την 1η Μαΐου 1993 και
προϊόντα παρασκευασμένα από το κρέας αυτό, καθώς και άλλα ζωικά προϊόντα που παράγονται εντός του εν
λόγω χρονικού διαστήματος.
Επαρχίες :

Verona, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Reggio di Calabria.

4. Τμήματα της ιταλικής επικράτειας που υπόκεινται σε περιορισμούς στο εμπόριο κρέατος ζώων τα οποία προέρ
χονται από τις περιοχές αυτές και σφάζονται μετά την 1η Φεβρουαρίου 1993 και πριν τις 15 Ιουνίου 1993 Kat
προϊόντα παρασκευασμένα από το κρέας αυτό, καθώς και άλλα ζωικά προϊόντα που παράγονται εντός του εν
λόγω χρονικού διαστήματος.
Επαρχίες :
Catantzaro, Cosenza, Potenza, Matera.

5. Τμήματα της ιταλικής επικράτειας που υπόκεινται σε περιορισμούς στο εμπόριο κρέατος ζώων τα οποία προέρ
χονται από τις περιοχές αυτές και σφάζονται μετά την 1η Φεβρουαρίου 1993 και πριν τις 15 Σεπτεμβρίου 1993
και προϊόντα παρασκευασμένα από το κρέας αυτό, καθώς και άλλα ζωικά προϊόντα που παράγονται εντός του
εν λόγω χρονικού διαστήματος.
Επαρχίες :

Avellino, Benevento, Napoli, Salerno.
6. Τμήματα της ιταλικής επικράτειας που υπόκεινται σε περιορισμούς στο εμπόριο κρέατος ζώων τα οποία προέρ
χονται από τις περιοχές αυτές και σφάζονται μετά την 1η Φεβρουαρίου 1993 και προϊόντα παρασκευασμένα
από το κρέας αυτό, καθώς και άλλα ζωικά προϊόντα που παρήχθησαν μετά την εν λόγω ημερομηνία.
Επαρχία :
Caserta.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Ιουλίου 1993
σχετικά με προστατευτικά μέτρα έναντι του αφθώδους πυρετού στη Βουλγαρία, την τροπο
ποίηση των αποφάσεων 93/372/EOK και 92/325/EOK και την κατάργηση της οδηγίας
91 /536/EOK

(93/420/EOK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

ότι, μετά το κρούσμα του αφθώδους πυρετού, η Βουλγαρία
επέτρεψε τη χρησιμοποίηση εμβολιασμού δακτυλίου ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
την οδηγία 72/462/EOK του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμ
βρίου 1972 για τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονο
μικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου, χοιρείου
και αιγείου είδους και νωπών κρεάτων ή προϊόντων με
βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών ('), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1601 /92 (2), και ιδίως τα άρθρα 6 παράγραφος 2, 8, 14 παρά
γραφος 3 στοιχείο γ) και το άρθρο 16,

την οδηγία 91 /675/EOK του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου
1991 για τον καθορισμό των αρχών που διέπουν την οργά
νωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων που εισέρχονται
στην Κοινότητα από τρίτες χώρες και την τροποποίηση των
οδηγιών 89/662/EOK, 90/425/EOK και 90/645/EOK (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση
92/438/EOK (4), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 7,

την οδηγία 90/675/EOK του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμ
βρίου 1990 για τη θέσπιση των αρχών που διέπουν την
οργάνωση των ιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισέρ
χονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (5), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/ 1 18/EOK (6), και ιδίως
το άρθρο 19 παράγραφος 7,
Εκτιμώντας :

ότι έχει επιβεβαιωθεί ένα κρούσμα αφθώδους πυρετού στη
Βουλγαρία ·
ότι η Επιτροπή πραγματοποίησε μια αποστολή στη Βουλ
γαρία για να εξετάσει την κατάσταση σχετικά με τον
αφθώδη πυρετό ■

ότι η απόφαση 93/372/EOK της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου
1993 για προστατευτικά μέτρα που αφορούν τον αφθώδη
πυρετό στη Βουλγαρία, για την τρίτη τροποποίηση της
απόφασης 93/242/EOK και την κατάργηση της απόφασης
93/343/EOK (7), προβλέπει τη διαίρεση σε περιφέρειες της
Βουλγαρίας όσον αφορά τις εξαγωγές ορισμένων ζώντων
ζώων και προϊόντων στην Κοινότητα ·
C)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
EE
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L

302 της 31 . 12. 1972, σ . 28.
173 της 27 . 6. 1992, σ. 13.
268 της 24. 9. 1991 , σ. 56.
243 της 25 . 8. 1992, σ. 27.
373 της 31 . 12. 1990, σ. 1 .
62 της 15 . 3 . 1993, σ. 49.
155 της 26. 6. 1993, σ. 91 .

ότι η οδηγία 72/462/EOK καθορίζει τους όρους για τις
εισαγωγές ζώντων ζώων, νωπού κρέατος και προϊόντων με
βάση το κρέας από τρίτες χώρες με τους όρους για τον
αφθώδη πυρετό που ισχύουν τώρα στη Βουλγαρία ·
ότι η απόφαση 93/242/EOK της Επιτροπής της 30ής Απρι
λίου 1993 για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων
ζώντων ζώων και των προϊόντων τους που προέρχονται από
ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όπου υπάρχει αφθώδης
πυρετός (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
απόφαση 93/397/EOK (9), καθορίζει , πρόσθετους όρους
όσον αφορά την πιστοποίηση και την εκ των προτέρων
ανακοίνωση των αποστολών από ορισμένες χώρες και
τμήματα χωρών ·
ότι οι υγειονομικοί όροι και η κτηνιατρική πιστοποίηση για
τις εισαγωγές κατοικίδιων ζώων του βοείου και χοιρείου
είδους από τη Βουλγαρία θεσπίστηκαν με την απόφαση
92/235/EOK της Επιτροπής (10), όπως τροποποιήθηκε από
την απόφαση 92/526/EOK (") ·

ότι οι υγειονομικοί όροι και η κτηνιατρική πιστοποίηση για
τις εισαγωγές νωπού κρέατος από τη Βουλγαρία θεσπίστη
καν από την απόφαση 92/222/EOK της Επιτροπής ( ι2) ·
ότι είναι αναγκαίο να διασαφηνιστούν οι όροι για την εισα
γωγή ορισμένων ζώντων ζώων και των προϊόντων τους στην
Κοινότητα από τη Βουλγαρία σε σχέση με τις διατάξεις της
οδηγίας 72/462/EOK και της απόφασης 93/242/EOK ·
ότι είναι αναγκαίο να προσαρμοστούν τα μέτρα και να
τροποποιηθούν οι υγειονομικοί όροι και η κτηνιατρική
πιστοποίηση για τα ζώντα ζώα και τα νωπά κρέατα σε
σχέση με πρόσθετα μέτρα που πρέπει να ληφθούν μετά τον
εμβολιασμό ·

ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθούν οι αποφάσεις
93/372/ EOK και 92/325/ EOK ·

ότι, μετά από ένα προηγούμενο κρούσμα αφθώδους πυρετού
στη Βουλγαρία, είχε ληφθεί η απόφαση 91 /536/EOK της
Επιτροπής ( |3) · ότι οι όροι της παρούσας απόφασης αντικα
θιστούν εκείνους της απόφασης 91 /536/EOK · ότι η
απόφαση 91 /536/EOK μπορεί να καταργηθεί ·
C) ΕΕ αριθ. L
Π ΕΕ αριθ. L
('") ΕΕ αριθ. L
C ) ΕΕ αριθ. L
( ι :) ΕΕ αριθ. L
(") ΕΕ αριθ. L

110 της 4. 5 . 1993, σ. 36.
173 της 16. 7. 1993, σ. 36.
177 της 30. 6. 1992, σ. 52.
332 της 18. 11 . 1992, σ. 21 .
108 της 25. 4. 1992, σ. 38.
291 της 23 . 10. 1991 , σ. 20.
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ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής
Επιτροπής,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Άρθρο 1

3 . Στα παραρτήματα A και B, τμήμα V, η παραγραφος 1
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

« 1 . Ότι η Βουλγαρία, κατά τους τελευταίους 12 μήνες,
είναι απαλλαγμένη από πανώλη, μεταδοτική πλευρο
πνευμονία των βοοειδών, φυσαλιδώδη στοματίτιδα
και κυανή γλώσσα · ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί
οι εμβολιασμοί για καμία από αυτές τις ασθένειες
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών.»

H απόφαση 93/372/EOK τροποποιείται ως εξής :

1 . Στο άρθρο 1 προστίθεται το ακόλουθο κείμενο :
«3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων της απόφασης 93/242/EOK, η εισαγωγή
βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών και αιγοειδών και
άλλων διχήλων ειδών από περιοχές της Βουλγαρίας που
δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1 , υπόκεινται στους
όρους που καθορίζονται στο άρθρο 3 της απόφασης
92/325/EOK της Επιτροπής (*).
(*) ΕΕ αριθ. L 177 της 30. 6. 1992, σ. 52.»
2. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 2 :
«Άρθρο 2
1 . Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την εισαγωγή νωπού
κρέατος βοοειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, χοιροειδών
και άλλων διχήλων ειδών που προέρχονται από τις περιο
χές της Βουλγαρίας οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 .

2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων της απόφασης 93/242/EOK, η εισαγωγή
νωπού κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών και
ίαιγοειδών και άλλων διχήλων ειδών από περιοχές της
Βουλγαρίας που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρα
φος 1 , υπόκεινται στους όρους που θεσπίζονται με την
απόφαση 92/222/EOK της Επιτροπής (**).

(**) ΕΕ αριθ. L 108 της 25 . 4. 1992, σ. 38.»
3 . Αλλάζει αναλόγως η αρίθμηση των άρθρων 2, 3, 4 και 5.
4. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«Άρθρο 3
Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων
που δεν αναφέρονται στο άρθρο 2, του βοείου, προβείου,
αιγείου και χοιρείου είδους, καθώς και άλλων διχήλων
ειδών που προέρχονται από τις περιοχές της Βουλγαρίας
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 .»

4. Στα παραρτήματα A και B μέρος V παράγραφος 2γ, η
δεύτερη περίπτωση διαγράφεται.
5 . Στα παραρτήματα A και B τμήμα VI, η φράση «να
συμπληρωθεί μόνον εφόσον απαιτείται από το κράτος
μέλος εισαγωγής κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγρα
φος 1 της απόφασης 92/235/EOK» διαγράφεται.

6. Στα παραρτήματα Γ και Δ μέρος V, η παράγραφος 1 αντι
καθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
« 1 . Ότι η Βουλγαρία είναι, κατά τους τελευταίους 12
μήνες, απαλλαγμένη από φυσαλιδώδη στοματίτιδα,
κλασική πανώλη των χοίρων, αφρικανική πανώλη
των χοίρων λοιμώδη παράλυση των χοιροειδών
(νόσο του .Teschen), φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων
και φυσαλιδώδες εξάνθημα · ότι δεν έχουν πραγματο
ποιηθεί εμβολιασμοί για καμία από αυτές τις ασθέ
νειες κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών · ότι
έχει απαγορευθεί o εμβολιασμός κατά της κλασικής
πανώλης των χοίρων για τουλάχιστον 12 μήνες και
ότι απαγορεύεται η εισαγωγή εμβολιασθέντων ζώων
κατά της κλασικής πανώλης των χοίρων.»
7 . Στα παραρτήματα Γ και Δ μέρος VI, η φράση «να
συμπληρωθεί μόνον εφόσον απαιτείται από το κράτος
μέλος εισαγωγής κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παράγρα
φος 1 της απόφασης 92/325/EOK» διαγράφεται.
Αρθρο 3
H απόφαση 91 /536/EOK καταργείται.
Αρθρο 4
H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Άρθρο 2

Ή απόφαση 92/325/EOK τροποποιείται ως εξής :
1 . Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 , οι λέξεις «μέχρι τις 29
Αυγούστου 1992» διαγράφονται.
2. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 , η τελευταία παράγραφος
διαγράφεται.

Βρυξέλλες, 28 Ιουλίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

