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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3511/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Δεκεμβρίου 1993
για τη δωρεάν διανομή, εκτός της Κοινότητας, οπωροκηπευτικών που αποσύρονται από την

αγορά κατά τη διάρκεια της περιόδου 1993/94
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :
ΆρSρο /

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), και ιδίως το άρθρο 35,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι η κοινοτική συγκομιδή οπωροκηπευτικών για την
περίοδο 1993/94, και ιδίως η συγκομιδή μήλων, είναι ιδιαι
τέρως άφθονη, ώστε να προβλέπονται σημαντικές αποσύρ
σεις από την αγορά
ότι το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 καθο
ρίζει τους προορισμούς των προϊόντων για τα οποία έγιναν
παρεμβάσεις ·

ότι, για να βελτιωθούν οι συνθήκες εφοδιασμού του πληθυ
σμού ορισμένων τρίτων χωρών, και ιδίως των πληθυσμών
που είναι θύματα των συγκρούσεων στην πρώην Γιουγκο
σλαβία, είναι σκόπιμο τα μήλα ή, ενδεχομένως, άλλα
οπωροκηπευτικά που αποσύρονται από την αγορά, να
μπορούν να αποστέλλονται σ' αυτές τις τρίτες χώρες μέσω
φιλανθρωπικών οργανώσεων ·
ότι μια τέτοια ενέργεια δεν προβλέπεται στο άρθρο 21 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 · ότι, ωστόσο, λόγω
αφενός μεν των δυσκολιών εφοδιασμού που αντιμετωπίζουν
οι πληθυσμοί που είναι θύματα της συγκρούσεως στην
πρώην Γουγκοσλαβία και, αφετέρου, λόγω της πλεονασμα
τικής συγκομιδής μήλων στην Κοινότητα, είναι σκόπιμο να
ληφθεί, κατ' εξαίρεση, μέτρο παρεκκλίσεως από το εν λόγω
άρθρο 21 , που να επιτρέπει να παραδίδονται στους εν λόγω
οργανισμούς τα μήλα τα οποία έχουν αποσυρθεί από την
αγορά προκειμένου να διανεμηθούν δωρεάν στους εν λόγω
πληθυσμούς · ότι μια τέτοια ενέργεια πρέπει να είναι δυνα
τόν να επεκταθεί ταχέως σε άλλα οπωροκηπευτικά ή για
άλλους προορισμούς σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών
εφοδιασμού ·
ότι φαίνεται δυνατή η επέκταση από τώρα και στο εξής της
ενέργειας αυτής στα πορτοκάλια της περιόδου 1993/94,
(') ΕΕ αριθ. L 118 της 20. 5. 1972, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 746/93 (ΕΕ αριθ.
L 77 της 31 . 3. 1993, σ. 14).

1 . Παρά το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1035/72, κατά την περίοδο 1993/94 μπορούν να
τίθενται στη διάθεση φιλανθρωπικών οργανώσεων αναγνω
ρισμένων από τα κράτη μέλη για το σκοπό αυτό, επιτρα
πέζια μήλα και πορτοκάλια, κοινοτικής καταγωγής τα
οποία έχουν αποσυρθεί από την αγορά σύμφωνα με τον εν
λόγω κανονισμό, για να διατεθούν δωρεάν στους πληθυ
σμούς που είναι θύματα των συγκρούσεων στην πρώην
Γιουγκοσλαβία.

2. Με την επιφύλαξη των κοινοτικών διατάξεων που
εφαρμόζονται επί του θέματος, οι δαπάνες μεταφοράς των
μήλων και των πορτοκαλιών που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 αναλαμβάνονται από τις φιλανθρωπικές οργανώ
σεις που προβαίνουν στις ενέργειες αυτές.
3.

Για τα μήλα και τα πορτοκάλια που αποστέλλονται

κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 δεν χορηγούνται επιστρο
φές κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών.
Το τελωνειακό έγγραφο εξαγωγής το έγγραφο διαμετακόμι
σης και το έγγραφο T5, εφόσον υπάρχει, συμπληρώνονται
με την ένδειξη «χωρίς επιστροφή».
ΆρSρο 2

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και
ιδίως εκείνες που αφορούν το συντονισμό στα πλαίσια του
προγράμματος επείγουσας κοινοτικής βοήθειας στην πρώην
Γιουγκοσλαβία, θεσπίζονται με τη διαδικασία που προβλέ
πεται στο άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72.
Σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή μπορεί να
αποφασίσει, σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών εφοδια
σμού, την εφαρμογή του άρθρου 1 του παρόντος κανονι
σμού σε άλλα οπωροκηπευτικά που αποσύρονται από την
αγορά ή για άλλους προορισμούς.
ΆρSρο 3

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

Εφαρμόζεται από τις 15 Οκτωβρίου 1993.

Αριθ. L 320/2

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

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1993 .
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
A. BOURGEOIS
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 320/3

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3512/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Δεκεμβρίου 1993

για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικής ποσόστωσης για χημικώς καθαρή
φρουκτόζη, καταγωγής τρίτων χωρών, μη συνδεδεμένων με προτιμησιακή εμπορική συμφω
νία με την Κοινότητα (1994)
TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ότι 8α πρέπει, ιδίως να διασφαλισθεί η υπό ίσους όρους και
συνεχής πρόσβαση όλων των εισαγωγέων της Κοινότητας

Έχοντας υπόψη :

στην εν λόγω ποσόστωση και η αδιάλειπτη εφαρμογή του
δασμού που προβλέπεται γι' αυτή σε όλες τις εισαγωγές του
εν λόγω προϊόντος σε όλα τα κράτη μέλη, μέχρι την εξά
ντληση της ποσόστωσης·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 113,
την πρόταση της Επιτροπής
Εκτιμώντας:
ότι το άρθρο 7α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3033/80 του
Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1980 για τον καθορισμό
του καθεστώτος συναλλαγών που εφαρμόζεται σε ορισμένα
εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργι
κών προϊόντων ('), προβλέπει ότι το κινητό στοιχείο που
επιβαρύνει από 1ης Ιουλίου 1990 τις εισαγωγές προϊόντων
που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1702 50 00, καταγωγής
τρίτων χωρών, που δεν συνδέονται με προτιμησιακή εμπο
ρική συμφωνία με την Κοινότητα, ισούται με την εισφορά
που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 6 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 (2), η οποία επιβαρύνει τις εισα
γωγές προϊόντων που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 90 30 -

ότι θα πρέπει, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του
«Γύρου της Ουρουγουάης», να διατηρηθούν οι δυνατότητες
εξαγωγής στην κοινοτική αγορά χημικά καθαρής φρου
κτόζης καταγωγής τρίτων χωρών, που δεν συνδέονται με
προτιμησιακή εμπορική συμφωνία με την Κοινότητα * ότι o
προσανατολισμός αυτός τηρείται εάν οι δυνατότητες διείσ
δυσης στην κοινοτική αγορά μεμονωμένων γεωργικών
προϊόντων, καταγωγής των εν λόγω τρίτων χωρών, δεν είναι
μικρότερες κατά το 1994, από το μέσο όρο εκείνων που
πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια των ετών 1987 και 1988 ·
ότι o μέσος όρος των εισαγωγών χημικά καθαρής φρου

κτόζης καταγωγής των χωρών, κατά τη διάρκεια των ετών
1987 και 1988, ανήλθε στους 4 504 τόνους · ότι θα πρέπει,
επομένως να ανοιχθεί, για το 1994, κοινοτική ποσόστωση
με ατέλεια του κινητού στοιχείου, για ποσότητα ίση με
4 504 τόνους ·

Αύξων
αριθμός

09.0091

Κωδικός ΣΟ

1702 50 00

ότι εναπόκειται στην Κοινότητα να αποφασίσει για το
άνοιγμα, σε εκτέλεση των διεθνών υποχρεώσεών της
δασμολογικών ποσοστώσεων - ότι, εντούτοις προκειμένου
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της κοινής διαχεί
ρισης της ποσόστωσης αυτής τίποτα δεν αντιτίθεται στο να
επιτραπεί στα κράτη μέλη να αντλούν από την ποσόστωση
τις αναγκαίες ποσότητες που αντιστοιχούν στις πραγματι
κές εισαγωγές ■ ότι αυτός o τρόπος διαχείρισης, όμως, απαι
τεί στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της
Επιτροπής η οποία πρέπει ιδίως να μπορεί να παρακολουθεί
το βαθμό εξάντλησης της ποσόστωσης και να ενημερώνει
σχετικά τα κράτη μέλη ·
ότι, δεδομένου ότι το Βασίλειο του Βελγίου, το Βασίλειο
των Κάτω Χωρών και το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμ
βούργου έχουν συνενωθεί και αντιπροσωπεύονται από την
οικονομική ένωση Μπενελούξ, κάθε πράξη σχετική 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 :

Αρθρο 1

Από την 1η Ιανουαρίου και έως τις 31 Δεκεμβρίου 1994, το
κινητό στοιχείο που εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην
Κοινότητα του προϊόντος που περιγράφεται κατωτέρω,
καταγωγής τρίτων χωρών, μη συνδεδεμένων με την Κοινό
τητα με προτιμησιακή εμπορική συμφωνία, αναστέλλεται
ολικά, μέσα στα όρια κοινοτικής ποσόστωσης που αναφέρε
ται στη συνέχεια :

Περιγραφή εμπορευμάτων

Φρουκτόζη χημικώς καθαρή

(') ΕΕ αριθ. L 323 της 29. 11 . 1980, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1436/90 (ΕΕ αριθ. L 138
της 31 . 5. 1990, σ. 9).
(2) ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3484/92 (ΕΕ
αριθ. L 353 της 3. 12. 1992, σ. 8).

Μέγεθος της
ποσόστωσης
(σε τόνους)

Ποσοστωτικός
δασμός

4 504

20

(σε %)
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Αριθ. L 320/4
ΑρSρο 2

H Επιτροπή διαχειρίζεται την ποσόστωση που αναφέρεται
στο άρθρο 1 και μπορεί να λαμβάνει κάθε χρήσιμο διοικη
τικό μέτρο για να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διαχεί
ρισή της.
ΆρSρο 3

Εάν ένας εισαγωγέας υποβάλει σε κράτος μέλος διασάφηση
θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία στην οποία περιλαμβάνεται
αίτημα χορήγησης του ευεργετήματος της ποσόστωσης για
το προϊόν που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, και
εάν αυτή η διασάφηση γίνεται δεκτή από τις τελωνειακές
αρχές το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος με κοινοποίηση
στην Επιτροπή, αντλεί από την ποσόστωση ποσότητα που
αντιστοιχεί στις ανάγκες του.

Οι αιτήσεις για ανάληψη, με την ένδειξη της ημερομηνίας
αποδοχής της εν λόγω διασάφησης 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 ενδια
φερόμενου κράτους μέλους στο βαθμό που το διαθέσιμο
υπόλοιπο το επιτρέπει.

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

Εάν οι αιτούμενες ποσότητες είναι μεγαλύτερες από το
διαθέσιμο υπόλοιπο της ποσόστωσης η χορήγηση γίνεται
prorata των αιτήσεων. H Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη
μέλη για τις πραγματοποιούμενες αναλήψεις
ΆρSρο 4

Τα κράτη μέλη εγγυώνται στους εισαγωγείς του εν λόγω
προϊόντος την υπό ίσους όρους και συνεχή πρόσβαση στην
ποσόστωση, εφόσον το υπόλοιπο της ποσόστωσης το
επιτρέπει.
ΆρSρο 5

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 14 Δεκεμβρίου 1993.
Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Α. BOURGEOIS
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Αριθ. L 320/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3513/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 14ης Δεκεμβρίου 1993

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84 για τον καθορισμό της κοινοτικής
κλίμακας ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς
στον τομέα του χοιρείου κρέατος ('), και ιδίως το άρθρο 2
και το άρθρο 4 παράγραφος 5,
την πρόταση της Επιτροπής,

« 1 . Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως
"σφάγιο χοίρου" νοείται το σώμα εσφαγμένου χοίρου,
αφαιματωμένο και εκσπλαχνισμένο, ολόκληρο ή τεμαχι
σμένο στη μέση, χωρίς τη γλώσσα, τις τρίχες, τις οπλές,
τα γεννητικά όργανα, το περινεφρικό λίπος, τα νεφρά και
το διάφραγμα.

Για τους χοίρους που σφάζονται στο έδαφός τους μπορεί
να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προβλέπουν διαφορε
τική παρουσίαση των σφαγίων χοίρων εάν πληρείται μια
από τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84 της 13ης Νοεμβρίου
1 984 (2) καθορίζει, στο άρθρο 2, την παρουσίαση ενός
«σφαγίου χοίρου» το οποίο θα χρησιμοποιείται για τον
καθορισμό του βάρους και τον υπολογισμό της περιεκτικό
τητάς του σε άπαχο κρέας · ότι πρόσφατη κοινοτική έρευνα
απέδειξε ότι στο εμπόριο πολλών κρατών μελών υπάρχει
παρέκκλιση από την παρουσίαση αυτή όσον αφορά το περι
νεφρικό λίπος, τα νεφρά και το διάφραγμα ■ ότι η πρακτική
αυτή οδηγεί σε διαφορές όσον αφορά την περιεκτικότητα
σε άπαχο κρέας των σφαγίων από το ένα κράτος μέλος στο

άλλο, θέτει σε κίνδυνο την ομοιόμορφη εφαρμογή της
κοινοτικής κλίμακας ταξινόμησης που περιπλέκει τη συγκρι
σιμότητα των αποτελεσμάτων εκτιμήσεως · ότι είναι,
συνεπώς αναγκαίο να καθοριστεί η παρουσίαση του
σφαγίου χοίρου αποκλείοντας τα προαναφερθέντα τρία

μέρη *
ότι, για εμπορικούς λόγους πολλά σφαγεία παράγουν κρέας
χωρίς δέρμα · ότι ενδείκνυται να επιτραπεί στα κράτη μέλη
να προβλέψουν αυτή τη διαφορετική παρουσίαση στο
έδαφός τους·
ότι η ολική ανατομία του σφαγίου που χρησιμοποιείται για
τον υπολογισμό του βάρους του συνόλου των ερυθρών
ραβδωτών μυών είναι η διαδικασία μακρόχρονη και δαπα
νηρή · ότι δικαιολογείται, συνεπώς, να προβλεφθεί επίσης η
χρησιμοποίηση της μερικής ανατομίας, με την οποία είναι
δυνατόν τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν ταχύτερα τις
μεθόδους ταξινόμησης στην τεχνική ανάπτυξη,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84 τροποποιείται ως εξής :
1 , στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
(') ΕΕ αριθ. L 282 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1249/89 (ΕΕ
αριθ. L 129 της 11 . 5. 1989, σ. 12).
(2) ΕΕ αριθ. L 301 της 20. 11 . 1984, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 (ΕΕ
αριθ. L 353 της 17. 12. 1990, σ. 23).

— όταν η συνήθης εμπορική πρακτική στο έδαφός τους
διαφέρει ως προς την παρουσίαση από τον τύπο που
καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο,
— όταν το δικαιολογούν οι τεχνικές απαιτήσεις,

— όταν από τα σφάγια του χοίρου έχει αφαιρεθεί το
δέρμα με ομοιόμορφο και ταυτόσημο τρόπο.» ·
2, στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :
«3 . Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η
περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας σφαγίου χοίρου είναι η
σχέση μεταξύ :

— αφενός μεν, του βάρους του συνόλου των ερυθρών
ραβδωτών μυών, εφόσον οι μύες αυτοί μπορούν να
αποχωριστούν με μαχαίρι, και
— αφετέρου, του βάρους του σφαγίου.
Το βάρος του συνόλου των ερυθρών ραβδωτών μυών

λαμβάνεται με ολική ανατομία του σφαγίου ή με μερική
ανατομία του σφαγίου με συνδυασμό ολικής ή μερικής
ανατομίας, που βασίζεται σε στατιστική μέθοδο που έχει
εγκριθεί και θεσπιστεί σύμφωνα με τη διαδικασία ου
προβλέπεται στο άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2759/75.» ·

3 , στο άρθρο 3 παράγραφος 1 , μετά το πρώτο εδάφιο
παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο :
«Όσον αφορά τους χοίρους που σφάζονται στο έδαφός
τους, μπορεί να επιτραπεί στα κράτη μέλη να δίνουν την
άδεια ταξινόμησης πριν από το ζύγισμα, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 24 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75.».

Αρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1994.

Αριθ. L 320/6

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 14 Δεκεμβρίου 1993.
Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Α. BOURGEOIS
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3514/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 1993

περί παύσεως της αλιείας γλώσσας από πλοία με σημαία του Βελγίου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2241 /87 του Συμβουλίου της
23ης Ιουλίου 1987 περί θεσπίσεως ορισμένων μέτρων ελέγ
χου των αλιευτικών δραστηριοτήτων ('), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3483/88 (2), και ιδίως
το άρθρο 11 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3919/92 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό, για ορισμένα
αποθέματα ιχθύων ή ομάδων ιχθύων, του επιτρεπόμενου
συνόλου των αλιευμάτων για το 1993 και ορισμένων όρων
υπό τους οποίους μπορούν να αλιευθούν (3), όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3177/93 (4), προβλέπει
τις ποσοστώσεις για τη γλώσσα για το 1993 ·

ότι, για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων που
αφορούν τους ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων
αποθέματος για το οποίο υπάρχει ποσόστωση, είναι ανα
γκαίο να καθορίσει η Επιτροπή την ημερομηνία κατά την
οποία τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται από πλοία που
φέρουν σημαία κράτους μέλους θεωρείται ότι έχουν εξα
ντλήσει την ποσόστωση που έχει διατεθεί·
ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην
Επιτροπή, το ποσό των αλιευμάτων γλώσσας στα ύδατα της

διαιρέσεως CΙΕΜ VIId, από πλοία με σημαία του Βελγίου ή
νηολογημένα στο Βέλγιο, έφθασαν τις ποσοστώσεις που
είχαν διατεθεί για το 1993 · ότι το Βέλγιο απαγόρευσε την
αλιεία γι' αυτό το απόθεμα από τις 10 Δεκεμβρίου 1993 · ότι
πρέπει, κατά συνέπεια, η ημερομηνία αυτή να κρατηθεί,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Το ποσό των αλιευμάτων γλώσσας στα ύδατα της διαιρέ
σεως CΙΕΜ VIId, από πλοία με σημαία του Βελγίου ή νηολο
γημένα στο Βέλγιο, εκτιμάται ότι έχει εξαντλήσει τις ποσο
στώσεις που είχαν διατεθεί για το 1993.

Απαγορεύεται η αλιεία γλώσσας στα ύδατα της διαιρέσεως
CΙΕΜ VIId, καθώς επίσης και η παραμονή επί του πλοίου ή
η μεταφόρτωση από πλοίο σε πλοίο και η εκφόρτωση γλώσ
σας που έχει αλιευθεί στις διαιρέσεις αυτές από πλοία με
σημαία του Βελγίου ή νηολογημένα στο Βέλγιο, από την
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από τις 10 Δεκεμβρίου 1993,

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

Βρυξέλλες 20 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

(')
Ο
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

207
306
397
285

της
της
της
της

29.
11 .
31 .
20.

7 . 1987, σ. 1 .
11 . 1988, σ. 2.
12. 1992, α 1 .
11 . 1993, σ. 1 .
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Αριθ. L 320/8

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3515/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 1993

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3901/92 για τη θέσπιση των λεπτομερειών
εφαρμογής σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυσης μεταφοράς για ορισμένα προϊόντα αλιείας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των αλιευτικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1891/93 (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας:

ότι o καθορισμός της γενεσιουργού αιτίας του συντελεστή
μετατροπής, που ισχύει για την ενίσχυση στη μεταφορά, τη
δεύτερη ημέρα του μηνός συνεπάγεται τροποποιήσεις της
μεθόδου υπολογισμού της προκαταβολής που περιγράφεται
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3901 /92 της Επιτροπής 0,

όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2134/93 (4) · ότι πρέπει κατά συνέπεια να τροποποιη
θεί το παράρτημα που ορίζει αυτή τη μέθοδο υπολογισμού ·

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

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3901 /92 αντι
καθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1993 .
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 388 της 31 , 12. 1992, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 172 της 15. 7. 1993, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 392 της 31 . 12. 1992, σ. 29.

(4) ΕΕ αριθ. L 191 της 31 . 7. 1993, σ. 86.

Μήνας :

(β : α x 100).

Μέση διάρκεια
της αποθεματοποίησης
ανά μήνα
2

1

2. Σύνολα προκαταβολών που έχουν
εισπραχθεί για τους προηγούμενους μήνες

4

επόμενοι μήνες

Ποσό

5

σε Ecu

της ενίσχυσης

7

Ποσό της
ενίσχυσης σε
εθνικό νόμισμα

3. Προκαταβολή προς είσπραξη για
τον συγκεκριμένο μήνα ( 1-2)

6

Ποσοστό γεωργικής
ισοτιμίας στη δεύτερη
ημέρα του μηνός

Αριθ.

C) Υπολογισμός που πραγματοποιήθηκε ενδεχομένως με βάση τα προσωρινά στοιχεία (που θα γίνουν οριστικά εντός δύο μηνών από τον προς εξέταση μήνα). »

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επεξηγηματικές σημειώσεις:
B1
= Ποσότητες που αποσύρθηκαν και προορίζονται για αποθεματοποίηση μεταξύ της δεύτερης ημέρας του μηνός και της πρώτης ημέρας του επόμενου μήνα. Το σύνολο της στήλης πρέπει να συμπί
πτει με την επιλέξιμη ποσότητα του σημείου A4.
B 2 = Μέση διάρκεια της αποθεματοποίησης έως το μήνα της προκαταβολής ή έως τη διάθεση στην αγορά εάν η τελευταία έχει προηγηθεί.
B 34 = Ενιαίο ποσό μονάδας της ενίσχυσης που καθορίζεται ετησίως.
B 5 = (B 1 * B3) + [B 1 * (B 2-1 )* B 4] στην περίπτωση όπου B2 > 1 .
B 7 = Αντιστάθμισμα σε εθνικό νόμισμα της στήλης B 5 σε ποσοστό που ισχύει τη δεύτερη ημέρα του μήνα όπου πραγματοποιήθηκε η απόσυρση των αποθεματοποιημένων προϊόντων.

1. Σύνολο της ενίσχυσης

3

πρώτος μήνας

Ενιαίο ποσό της ενίσχυσης σε Ecu

kg.

των

Προκαταβολή του μηνός (σε εθνικό νόμισμα)

μεταφερόμενες
κάθε μήνα

Επιλέξιμες ποσότητες

kg.

kg.

Επίσημη Εφημερίδα

Σύνολο

Μήνας της απόσυρσης
των αποθεματοποιημένων
προϊόντων

B. Υπολογισμός της προκαταβολής για τον μήνα :

4. Επιλέξιμες ποσότητες για την ενίσχυση στη μεταφορά (έως 6% των ποσοτήτων που τέθηκαν προς πώληση):

3 . Μέσο ποσοστό :

2. Συνολικές ποσότητες που έχουν αποσυρθεί και προορίζονται για την ενίσχυση στη μεταφορά κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου :

1 . Ποσότητες που έχουν τεθεί προς πώληση μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της τελευταίας ημέρας του υπό εξέταση μηνός:

A. Υπολογισμός των ποσοτήτων που επιλέγονται_εντός των ορίων του 6% :

Είδος :

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ()

« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Αριθ. L 320/ 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3516/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 1993

για τον καθορισμό των γενεσιουργών αιτίων των ισοτιμιών που εφαρμόζονται στον υπολογι
σμό ορισμένων ποσών που προκύπτουν από τους μηχανισμούς της κοινής οργανώσεως της
αγοράς των προϊόντων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζονται στα
πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ('), και ιδίως το
άρθρο 6 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας :

ότι πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα μόνο κανοισμό όλοι
οι ειδικοί ορισμοί των γενεσιουργών αιτιών και των συντε
λεστών που εφαρμόζονται στα ποσά που αντιστοιχούν στις
παρεμβάσεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 περί κοινής οργανώ
σεως της αγοράς στον τομέα των αλιευομένων προϊόντων
και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (2), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1189/93 (3),
και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3117/85 του Συμβουλίου
της 4ης Νοεμβρίου 1985 για τη θέσπιση γενικών κανόνων
χορήγησης της αντισταθμιστικής αποζημίωσης όσον αφορά

τις σαρδέλας του είδους Sardina pilchardus (4), όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3940/87 της Επιτρο
πής 0 ·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 23 δεύτερο εδάφιο τρίτη περί
πτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 της Επιτροπής
της 30ής Απριλίου 1993 για τις λεπτομέρειες καθορισμού
και εφαρμογής των ισοτιμιών που χρησιμοποιούνται στον
γεωργικό τομέα (6), τα γενεσιουργά αίτια εφαρμόζονται στα
προϊόντα αλιείας από 1ης Ιανουαρίου 1994·
ότι η χρησιμοποίηση του γενεσιουργού αιτίου που προβλέ
πεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο τέταρτη
περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 για την
τιμή απόσυρσης και τα ποσά που συνδέονται μ' αυτήν, δεν
είναι η ενδεδειγμένη, λόγω των ωραρίων που εφαρμόζουν
στις αγορές προϊόντων αλιείας, καθώς και της διασποράς
των αγορών αυτών · ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να ληφθεί
υπόψη ως γενεσιουργό αίτιο, η δεύτερη ημέρα του μήνα ■
ότι τα γενεσιουργά αίτια που αντιστοιχούν στη χρηματοδο
τική αντιστάθμιση και στην ενίσχυση στη μεταφορά πρέπει
να συμφωνούν με γενεσιουργά αίτια που αντιστοιχούν στις
τιμές απόσυρσης και τα άλλα ποσά που υπεισέρχονται στον
υπολογισμό ·
(')
O
O
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

387
388
172
297
373
108

της
της
της
της
της
της

31 . 12. 1992, σ. 1 .
31 . 12. 1992, σ. 1 .
15. 7. 1993, σ. 1 .
9. 11 . 1985, σ. 1 .
31 . 12. 1987, σ. 6.
1 . 5. 1993, σ. 106.

ότι o ορισμός του συντελεστή που εφαρμόζεται σε ορισμέ
νες παρεμβάσεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/EOK
και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3117/85, μπορεί να προκα
λέσει σύγχυση λόγω των νέων ορισμών που παρατίθενται
στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92, και για

το λόγο αυτό, πρέπει να διευκρινιστούν τα γενεσιουργά
αίτια και οι συντελεστές που εφαρμόζονται στα αντίστοιχα
ποσά αυτών των παρεμβάσεων ·

ότι θα πρέπει να προσαρμοσθούν τα στοιχεία που αναφέ
ρονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4176/88
της Επιτροπής της 28ης Δεκεμβρίου 1988 για τον καθορισμό
των λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τη χορήγηση
κατ' αποκοπήν ενίσχυσης για ορισμένα αλιευτικά προϊ
όντα (7), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2210/93 (8) λόγω της αντικατάστασης του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3321 /82 της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου
1982 για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής όσον
αφορά τη χορήγηση πριμοδότησης μεταφοράς για ορισμένα
προϊόντα της αλιείας (9) από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3901 /92 της Επιτροπής ( 10) όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3515/93 (")'

ότι πρέπει να καθορισθεί το γενεσιουργό αίτιο για το
συντελεστή μετατροπής που εφαρμόζεται στις διάφορες
ανακοινώσεις τιμών που διαβιβάζονται στα πλαίσια της
οργανώσεως της αγοράς· ότι το γενεσιουργό αυτό αίτιο
πρέπει να καθορισθεί σε μία μόνο ημέρα της περιόδου για
την οποία υπολογίζεται η τιμή * ότι, λόγω του ότι η
πρακτική χρησιμοποίηση αυτών των πληροφοριών πραγμα
τοποιείται εκ των υστέρων, πρέπει να καθορισθεί το εν
λόγω γενεσιουργό αίτιο την τελευταία ημέρα της περιόδου
για την οποία υπολογίζεται η τιμή ·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Για τον τομέα της αλιείας κατά παρέκκλιση από το άρθρο
10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1068/93, το γενεσιουργό
αίτιο του γεωργικού συντελεστή μετατροπής για την τιμή
απόσυρσης και τα ποσά που συνδέονται με αυτήν και
εμφαίνονται στο παράρτημα, είναι η δεύτερη ημέρα του
μήνα κατά την οποία πραγματοποιείται η ενέργεια.
O ΕΕ αριθ. L 367 της 31 . 12. 1988, σ. 63.
(8) ΕΕ αριθ. L 197 της 6. 8. 1993, α 8.
Π ΕΕ αριθ. L 351 της 11 . 12. 1982, σ. 20.
(|0) ΕΕ αριθ. L 392 της 31 . 12. 1992, α 29.
(") Βλέπε σελίδα 8 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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Αρθρο 2

O συντελεστής μετατροπής που εφαρμόζεται στη χρηματο
δοτική αντιστάθμιση και αναφέρεται στο άρθρο 12 και
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, είναι o γεωργικός συντε
λεστής μετατροπής που ισχύει τη δεύτερη ημέρα του μήνα
κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η απόσυρση.

Αρθρο 3
O συντελεστής μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζεται στην
ενίσχυση στη μεταφορά και αναφέρεται στο άρθρο 14 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 και στην κατ' αποκοπήν
ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του
ίδιου κανονισμού, είναι o γεωργικός συντελεστής μετατρο
πής που ισχύει τη δεύτερη ημέρα του μήνα κατά την οποία
πραγματοποιήθηκε η απόσυρση των αποθεματοποιημένων
προϊόντων.

Αριθ. L 320/ 11

αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ('), είναι o γεωργικός
συντελεστής μετατροπής που ισχύει την τελευταία ημέρα
της περιόδου για την οποία υπολογίζεται η τιμή.
O συντελεστής μετατροπής που ισχύει στη μέση τιμή και
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, είναι o γεωργικός συντελεστής
μετατροπής που ισχύει την τελευταία ημέρα της περιόδου
για την οποία υπολογίζεται η τιμή.
Αρθρο 10

Το κείμενο του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
4176/88 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
«. Αρθρο 13
Τα άρθρα 7, 9 και 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

390/92 (*) της Επιτροπής εφαρμόζονται τηρουμένων των
αναλογιών.

Αρθρο 4

(*) ΕΕ L 392 της 31 . 12. 1992, σ. 29.»

O συντελεστής μετατροπής που εφαρμόζεται στην ενίσχυση
στην ιδιωτική αποθεματοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο
16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, είναι o γεωργικός
συντελεστής μετατροπής που ισχύει την πρώτη ημέρα της
περιόδου χορήγησης της ενίσχυσης.

Αρθρο 5
O συντελεστής μετατροπής που εφαρμόζεται στη χρηματο

δοτική αντιστάθμιση για τους τόνους οι οποίοι προορίζο
νται στη βιομηχανία κονσέρβας, και αναφέρεται στο άρθρο
18 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, είναι o γεωργικός
συντελεστής μετατροπής που ισχύει τη δεύτερη ημέρα του
μήνα της παράδοσης πωλήσεως του προϊόντος.

Αρθρο 6
O συντελεστής που εφαρμόζεται στην αντισταθμιστική
αποζημίωση για τις σαρδέλες της Μεσογείου, και αναφέρε
ται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3117/85, είναι
o γεωργικός συντελεστής μετατροπής που ισχύει την
δεύτερη ημέρα του μήνα της παράδοσης του προϊόντος.
Αρθρο 7

O συντελεστής μετατροπής που εφαρμόζονται στη χρηματο
δοτική αντιστάθμιση για τις σαρδέλες του Ατλαντικού, και
αναφέρεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3117/
85, είναι o γεωργικός συντελεστής μετατροπής που ισχύει
την δεύτερη ημέρα του μήνα της παράδοσης του προϊόντος.
Αρθρο 8

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου μπορεί να χορηγηθεί η προκα
ταβολή για τις παρεμβάσεις που αναφέρονται στους κανονι
σμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 3117/85, το
γενεσιουργό αίτιο του γεωργικού συντελεστή μετατροπής
είναι εκείνο που εφαρμόζεται στο ποσό το οποίο αφορά η
προκαταβολή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος
3 στοιχείο α) πρώτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1068/93.

Αρθρο U

Καταργούνται :
— το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3459/85 της
Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1985 για τη θέσπιση των
λεπτομερειών εφαρμογής όσον αφορά τη χορήγηση της
αντισταθμιστικής αποζημίωσης για τις σαρδέλες του
Ατλαντικού (2) ■
— το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3460/85 της
Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 1985 για τη θέσπιση των
λεπτομερειών εφαρμογής που αφορούν τη χορήγηση της
αντισταθμιστικής αποζημίωσης για τις σαρδέλες της
Μεσογείου (3) ·
— το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2381/89 της
Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 1989 για τη θέσπιση των
λεπτομερειών εφαρμογής που ισχύουν για τη χορήγηση
της αντισταθμιστικής αποζημίωσης για τους τόνους που
προορίζονται για τη βιομηχανία κονσερβοποιίας (4) ■
— το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2415/89 της
Επιτροπής της 3ης Αυγούστου 1989 για τη θέσπιση των
λεπτομερειών εφαρμογής που αφορούν τη χορήγηση της
ενίσχυσης στην ιδιωτική αποθεματοποίηση για ορισμένα
προϊόντα της αλιείας (5) ■
Απαλείφονται :
— η παράγραφος 3 του άρθρου 7 και η παράγραφος 2 του
άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3901 /92 —- H παράγραφος 3 του άρθρου 5 και η παράγραφος 2 του
άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3902/92 της
Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1992 για τη θέσπιση των
λεπτομερειών εφαρμογής των σχετικών με τη χορήγηση
χρηματικής αντιστάθμισης για ορισμένα αλιευτικά προϊ
όντα (6).

Αρθρο 12

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1994.

Αρθρο 9

O συντελεστής μετατροπής που εφαρμόζεται στις μέσες
τιμές αγοράς οι οποίες ανακοινώνονται στα πλαίσια του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2210/93 της Επιτροπής της 26ης
Ιουλίου 1993 σχετικά με τις ανακοινώσεις που αφορούν την
κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των προϊόντων της

C)
O
O
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

197
332
332
225
228
392

της
της
της
της
της
της

6. 8. 1993, σ. 8.
10. 12. 1985, σ. 16.
10. 12. 1985, α 19.
3. 8. 1989, σ. 33.
5. 8. 1989, σ. 10.
31. 12. 1992, σ. 35.
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Αριθ. L 320/12

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

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1 . Κοινοτική τιμή απόσυρσης που αναφέρεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.

2. Κοινοτική τιμή πώλησης που αναφέρεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.
3. Κατ' αποκοπήν αξία που αφαιρείται από τη χρηματοδοτική αντιστάθμιση η οποία αναφέρεται στο
άρθρο 12 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.

4. Ενιαίο ποσό της κοινοτικής ενίσχυσης στη μεταφορά που αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.

5. Ενιαίο ποσό της κατ' αποκοπήν ενίσχυσης στην αυτόνομη μεταφορά που αναφέρεται στο άρθρο 15
παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92.

22, 12. 93
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Αριθ. L 320/ 13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3517/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 1993
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3902/92 για τη θέσπιση των λεπτομερειών
εφαρμογής σχετικά με τη χορήγηση της χρηματοδοτικής αντιστάθμισης για ορισμένα αλιευ
τικά προϊόντα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των αλιευομένων προϊόντων και των προϊόντων
υδατοκαλλιέργειας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1891 /93 (2), και ιδίως το άρθρο
12 παράγραφος 6,

γράφεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3902/92 της Επιτρο
πής (3)· ότι πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί το
παράρτημα που ορίζει αυτή τη μέθοδο υπολογισμού ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης των
Προϊόντων Αλιείας
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3902/92 αντι
καθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Εκτιμώντας:

ότι o καθορισμός της γενεσιουργού αιτίας του συντελεστή
μετατροπής, που ισχύει για τη χρηματοδοτική αντιστάθ
μιση, τη δεύτερη ημέρα του μηνός συνεπάγεται τροποποιή
σεις της μεθόδου υπολογισμού της προκαταβολής που περι

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος
Βρυξέλλες 20 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
Γιάννης ΠΑΑΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 388 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 172 της 15. 7. 1993, σ. 1 .

(3) ΕΕ αριθ. L 392 της 31 . 12. 1992, σ. 35.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (')
Είδος:

Μήνας:

A.

Διάθεση προς πώληση μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου και της τελευταίας ημέρας του σχετικού μήνα : .... kg

B.
Γ.

Συγκεντρωτικό σύνολο αποσύρσεων κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου :
Μέσο ποσοστό αποσύρσεων κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου :
Πρώτη δόση :

kg
% (B : A x 100)

Αντιστάθμιση 87,5%

Ποσό προς επιστροφή = (απόσυρσης x 0,875 - κατ' αποκοπήν αξία)

ΔΙ . Σύνολο των ποσοτήτων που αποσύρθηκαν και πρέπει να συμπεριληφθούν στο τμήμα αυτό (έως 7% της
ποσότητας που διατέθηκε προς πώληση)
Απόσυρση σε kg ανά

Μήνας

κατηγορία και
μέγεθος (2)

Ποσό σε Ecu

Γεωργικός συντελεστής
μετατροπής
στις 2 του μηνός

Ποσό προς επιστροφή
σε εθνικό

νόμισμα

Σύνολο

Δεύτερη δόση :

Αντιστάθμιση 75%.

Ποσό προς επιστροφή = (απόσυρσης x 0,75 - κατ' αποκοπήν αξία)

Δ2. Σύνολο των ποσοτήτων που αποσύρθηκαν και πρέπει να συμπεριληφθούν στο τμήμα αυτό (έως 7 % έως 14 %
των ποσοτήτων που τέθηκαν προς πώληση)
Απόσυρση σε kg ανά

Μήνας

κατηγορία και
μέγεθος (2)

Ποσό προς
επιστροφή σε Ecu (3)

Γεωργικός συντελεστής
μετατροπής
στις 2 του μηνός

Ποσό προς επιστροφή
σε εθνικό

νόμισμα

Σύνολο

Τρίτη δόση :

Ουδεμία χρηματοδοτική αντιστάθμιση

Προκαταβολή του μήνα

H προκαταβολή για το συγκεκριμένο μήνα είναι ίση με το σύνολο των προκαταβολών που αφορούν κάθε
τμήμα. Τα ποσά εκφράζονται σε εθνικό νόμισμα.
1

2

3

Σύνολο της
εκτιμώμενης προκαταβολής
(δόση 1 + δόση 2)

Σύνολο των προκαταβολών
που έχουν εισπραχθεί για τους
προηγούμενους μήνες

Προκαταβολή προς είσπραξη για
το συγκεκριμένο μήνα (1 - 2) »

C) Υπολογισμός που πραγματοποιείται ενδεχομένως με 6άση τα προσωρινά στοιχεία (που 8α γίνουν οριστικά εντός δόο μηνών από
τον υπό εξέταση μήνα)
(J) Αποσύρσεις ανά μήνα: ποσότητες που αποσύρθηκαν μεταξύ της δεύτερης ημέρας και συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ημέρας του
επόμενου μήνα.
(}) Ποσό ανά μήνα σε Ecu: σύνολο των ποσών που πρέπει να επιστραφούν και αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία και μέγεθος πολλα
πλασιασμένο με τις ποσότητες αυτών των κατηγοριών και μεγεθών που αποσύρθηκαν.

Αριθ. L 320/ 15
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3518/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Δεκεμβρίου 1993

για προσαρμογή του κωδικού ενός προϊόντος που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του Συμβουλίου περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα
της μπανάνας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 234/79 του Συμβουλίου της 5ης
Φεβρουαρίου 1979 για τη διαδικασία προσαρμογής της
ονοματολογίας του κοινού δασμολογίου που χρησιμοποιεί
ται για τα γεωργικά προϊόντα ('), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3209/89 (2), και ιδίως το άρθρο
2 παράγραφος 1 ,

Εκτιμώντας :

ότι οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2505/92 της Επιτροπής της
14ης Ιουλίου 1992 που τροποποιεί τα παραρτήματα I και II
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για

τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό
δασμολόγιο (3), περιλαμβάνει την συνδυασμένη ονοματο
λογία ·
ότι o κωδικός της συνδυασμένης ονοματολογίας που χρησι
μοποιήθηκε για να περιγραφούν οι κατεψυγμένες μπανάνες
στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 404/93 του
Συμβουλίου (4), είναι εκείνος που ίσχυε το 1992 και δεν αντι
στοιχεί σε εκείνο που ισχύει από το 1993 και συνεπώς
πρέπει να προσαρμοστεί o κωδικός αυτός·

ότι η προσαρμογή αυτή πρέπει να αρχίσει να ισχύει από την
ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του προαναφερθέντος κανονι
σμού · ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανο
νισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρι
σης της Μπανάνας

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
404/93, η περιγραφή των εμπορευμάτων που περιλαμβά
νεται στον κωδικό ΣΟ «ex 0811 90 90 κατεψυγμένες
μπανάνες»
αντικαθίσταται
από
την
περιγραφή
«ex 0811 90 99 κατεψυγμένες μπανάνες».
ΆρSρο 2

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

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

Βρυξέλλες 21 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 34 της 9. 2. 1979, σ. 2.
(2) ΕΕ αριθ. L 312 της 27. 10. 1989, σ. 5.
0 ΕΕ αριθ. L 267 της 14. 9. 1992, σ. 1 .
(4) ΕΕ αριθ. L 47 της 25 . 2. 1993, σ. 1 .
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Αριθ. L 320/ 16

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3519/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 1993

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 σχετικά με τις κοινές λεπτομέρειες
εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού
για τα γεωργικά προϊόντα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

Αρθρο /

. τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 9 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 6, το
άρθρο 13 παράγραφος 6 και το άρθρο 21 , καθώς και τις
αντίστοιχες διατάξεις των άλλων κανονισμών περί κοινής
οργανώσεως των αγορών για τα γεωργικά προϊόντα,
Εκτιμώντας :

ότι η εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας καθιστά
αναγκαίο να τροποποιηθούν αμέσως ορισμένοι κανόνες του
καθεστώτος εκκαθαρίσεως των πιστοποιητικών που έχουν
εκδοθεί υπό ειδικές περιστάσεις · ότι η καθυστέρηση με την
οποία προσκομίζεται η απόδειξη χρησιμοποιήσεως των εν
λόγω πιστοποιητικών πρέπει να τιμωρείται διαφορετικά
ανάλογα με το αν υπήρξε ολική ή μερική χρησιμοποίηση
των πιστοποιητικών ότι η εφαρμογή των κανόνων όσον αφορά τη σύσταση των
εγγυήσεων που καλύπτουν την έκδοση των πιστοποιητικών
εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού περιλαμβάνει, για
ορισμένες εργασίες μικρού όγκου, διοικητικές επιβαρύνσεις
που δεν δικαιολογούνται αν ληφθεί υπόψη η περιορισμένη
σημασία των εργασιών αυτών· ότι ενδείκνυται, ως εκ
τούτου, να καταστεί ελαστικότερο το καθεστώς αυτό·
ότι, λαμβάνοντας υπόψη την πείρα που αποκτήθηκε, είναι
ανάγκη να καταστούν αυστηρότεροι οι όροι εκδόσεως των
ζητουμένων πιστοποιητικών όταν πρόκειται για διαγωνισμό
που προκηρύσσεται σε τρίτη χώρα εισαγωγής·
ότι είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο, να τροποποιηθεί o κανονι
σμός (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 της Επιτροπής (3), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1963/93 (4) ·

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88 τροποποιείται ως εξής:
1 . Στο άρθρο 14 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το ποσό «25
Ecu» αντικαθίσταται από το ποσό « 100 Ecu».

2. Στο άρθρο 33 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο, το στοιχείο
α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

«α) Στην περίπτωση κατά την οποία το πιστοποιητικό
έχει χρησιμοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τη μικρό
τερη ανοχή, εντός της προσθεσμίας ισχύος του, η
εγγύηση καταπίπτει μέχρι ποσού ίσου με το 1 % του
συνολικού ποσού της εγγυήσεως που αναφέρεται
στο πιστοποιητικό, ως κατ' αποκοπή μείωση · »
3. Στο άρθρο 44, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :
«6. Δεν δίδεται συνέχεια στις αιτήσεις πιστοποιητικών
όταν, στη διάρκεια της προθεσμίας έκδοσης που έχει
επιβληθεί για τις αιτήσεις πιστοποιητικών που αφορούν
ορισμένα προϊόντα, έχει ληφθεί ειδικό μέτρο που εμπο
δίζει την έκδοση των πιστοποιητικών.

Κανένα ειδικό μέτρο που έχει ληφθεί μετά τη λήξη της εν
λόγω προθεσμίας δεν μπορεί να εμποδίσει την έκδοση
ενός ή περισσοτέρων πιστοποιητικών για τον σχετικό
διαγωνισμό εφόσον o αιτών έχει τηρήσει τους ακόλου
θους όρους :
α) για τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3
πρώτο εδάφιο προσκομίζονται τα κατάλληλα δικαιο
λογητικά ·
β) προσκομίζεται από τον αιτούντα αποδεικτικό στοι
χείο της ιδιότητάς του ως υπερθεματιστή ·
γ) υποβάλλεται η σύμβαση, ή

δ) εφόσον δικαιολογημένα δεν υπάρχει σύμβαση,
υποβάλλονται τα έγγραφα τα αποδεικτικά των
υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται με τον αντισυμ
βαλλόμενο ή τους αντισυμβαλλόμενους, μαζί με
επιβεβαίωση της τράπεζας σχετικά με το άνοιγμα
αμετάκλητης ενέγγυας πίστωσης η οποία χορηγείται
από το χρηματοδοτικό φορέα του αγοραστή για τη
συμφωνημένη παράδοση·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη όλων των σχετικών επιτροπών
διαχειρίσεως

ε) έχει συσταθεί η απαιτούμενη εγγύηση για την έκδοση

(')
C)
0
(4)

Το ή τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνον για τη χώρα
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο πρώτη
περίπτωση και περιλαμβάνουν αναφορά του σχετικού
διαγωνισμού.

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

181
196
331
177

της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
5. 8. 1993, σ. 22.
2. 12. 1988, σ. 1 .
21 . 7. 1993, σ. 19.

του πιστοποιητικού.
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H συνολική ποσότητα για την οποία εκδίδονται το ή τα
πιστοποιητικά είναι ίση με τη συνολική ποσότητα για
την οποία o αιτών έχει ανακηρυχθεί υπερθεματιστής και
έχει υποβάλει τη σύμβαση ή τα δικαιολογητικά όπως
αναφέρεται στο στοιχείο δ). H ποσότητα αυτή δεν
μπορεί να υπερβαίνει την αιτούμενη ποσότητα.

Εξάλλου, στην περίπτωση που ζητούνται περισσότερα
πιστοποιητικά, η ποσότητα για την οποία εκδίδονται το
ή τα πιστοποιητικά δεν μπορεί να υπερβαίνει την αρχι
κώς ζητηθείσα ποσότητα για κάθε πιστοποιητικό.
Για τον καθορισμό της περιόδου ισχύος του πιστοποιη

τικού, εφαρμόζεται το άρθρο 21 παράγραφος 1 .
Κανένα πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για την ποσότητα
ως προς την οποία o αιτών δεν έχει κηρυχθεί υπερθεματι
στής ή δεν έχει τηρήσει έναν από τους όρους που αναφέ
ρονται στα στοιχεία α), β), γ) και ε) ή α), β), δ) και ε).

Αριθ. L 320/17

O κάτοχος του πιστοποιητικού ή των πιστοποιητικών
φέρεται ως o κύριος υπεύθυνος για την απόδοση κάθε
επιστροφής που καταβλήθηκε αχρεωστήτως εφόσον
αποδειχθεί ότι το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά
εκδίδονται βάσει συμβάσεως ή μιας από τις δεσμεύσεις
που προβλέπονται στο στοιχείο, που δεν αντιστοιχεί
στον διαγωνισμό o οποίος έχει προκηρυχθεί από την
τρίτη χώρα.»
ΆρSρο 2

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

Το άρθρο 1 σημείο 2 εφαρμόζεται επίσης στους εκκρεμείς
κατά τη στιγμή ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού
φακέλους.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 21 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 320/ 18

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3520/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 1993

για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1112/93 όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος
των πιστοποιητικών ΣΜΣ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

εβδομάδες η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών που εκδό
θηκαν στις 29 και 30 Νοεμβρίου 1993 *

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ότι, για να αποφευχθεί κάθε νομικό κενό πρέπει να προβλε
φθεί η έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού στις 14

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
και ιδίως 251 ,

Φεβρουαρίου 1993 ·

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

Εκτιμώντας:

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1112/93 της Επιτροπής της
6ης Μαΐου 1993 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρ
μογής του συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλλαγές
στον τομέα του βοείου κρέατος, της Κοινότητας με τη
σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 1985 προς την Ισπανία και
την Πορτογαλία και για κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθ. 3810/91 και (ΕΟΚ) αριθ. 3829/92 (3), όπως τροποποιή
θηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2628/93 (4), προβλέπει
στο άρθρο 6 τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών ΣΜΣ ■

ότι, λόγω των εκτάκτων περιστάσεων που έχουν διαταράξει
τις συναλλαγές μεταξύ της Ισπανίας και των άλλων κρατών
μελών, είναι σκόπιμο να παραταθεί επειγόντως κατά δύο

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 πρώτο εδάφιο του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1112/93, η διάρκεια ισχύος των πιστο
ποιητικών ΣΜΣ που εκδόθηκαν στις 29 και 30 Νοεμβρίου
1993 παρατείνεται κατά δύο εβδομάδες
Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,
Εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 1993.

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

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
O
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

55 της 1 . 3. 1986, σ. 106.
293 της 27. 10. 1988, σ. 7.
113 της 7. 5. 1993, σ. 10.
240 της 25 . 9. 1993, σ. 22.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

22. 12. 93

Αριθ. L 320/ 19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3521/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 1993
για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1318/93 περί λεπτομερειών εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2067/92 του Συμβουλίου σχετικά με δράσεις προώθησης και εμπο
ρίας υπέρ του βοείου κρέατος ποιότητας και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
3380/93

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό

Έχοντας υπόψη :

είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Βοείου Κρέατος

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2067/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 σχετικά με δράσεις προώθησης και εμπο
ρίας υπέρ του βοείου κρέατος ποιότητας ('), και ιδίως το

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

άρθρο 4,

ΑρSρο 1

Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1318/93 της Επιτροπής (2),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 3380/93 (3), περιόρισε το πεδίο εφαρμογής των
δράσεων προώθησης που προβλέπονται από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2067/92 στα κρέατα που προέρχονται από
σφάγια που κατατάσσονται στις διαπλάσεις παχύνσεως 2
και 3 ■ ότι, ενόψει της δυσκολίας εφοδιασμού σε ευνουχι
σμένα ζώα που υπάγονται στις ποιότητες αυτές πρέπει να
γίνει αποδεκτή, για τα προγράμματα προώθησης που επελέ
γησαν το 1993, η χρησιμοποίηση του κρέατος που αντιστοι
χεί στην αμέσως ανώτερη διάπλαση παχύνσεως·

ότι, μολονότι το μέτρο αυτό έχει ήδη αποτελέσει αντικεί
μενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3380/93, αφορά εσφαλμέ
νως όλα τα βοοειδή και δεν περιορίζεται μόνο στα ευνουχι
σμένα ζώα· ότι πρέπει, συνεπώς να διορθωθεί αυτό το
λάθος με την αντικατάσταση του προαναφερθέντος κανονι
σμού από τον παρόντα κανονισμό · ότι, υπό τους όρους
αυτούς πρέπει να προβλεφθεί η θέση του σε ισχύ το συντο
μότερο δυνατό·

Κατά παρέκκλιση από τις ποιοτικές απαιτήσεις που αναφέ
ρονται στο άρθρο 3 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1318/93, τα κράτη μέλη μπορούν να αποδεχθούν τη χρησι
μοποίηση κρέατος που προέρχεται από ευνουχισμένα ζώα
που ανήκουν στη διάπλαση παχύνσεως 4L ή 4 - , όταν
αποδεικνύεται, προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής ότι o
εφοδιασμός σε κρέας που προέρχεται από σφάγια που
κατατάσσονται στις διαπλάσεις παχύνσεως 2 και 3, δεν
επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων
προώθησης που αποφασίσθηκαν το 1993.
ΑρSρο 2

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3380/93 καταργείται.
ΑρSρο 3

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη 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, 21 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 215 της 30. 7. 1992, σ. 57.
C) ΕΕ αριθ. L 132 της 29. 5. 1993, σ. 83.
(3) ΕΕ αριθ. L 303 της 10. 12. 1993, σ. 15.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 320/20

22. 12. 93

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3522/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 1993

για αποκατάσταση του προτιμησιακού δασμού κατά την εισαγωγή μονοανθών γαρίφαλων
(standard) καταγωγής Ισραήλ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2917/93 (6), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
εν λόγω καθεστώτος·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

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

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (7) χρησιμοποιούνται για να μετατραπεί το
νόμισμα που εκφράζεται σε νόμισμα των τρίτων χωρών και
αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των γεωργικών
ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών· ότι οι
λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετατροπών
αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3819/92 της Επιτροπής (8) ·

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

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2604/93 του Συμβουλίου 0
καθόρισε το άνοιγμα και τον τρόπο διαχειρίσεως των
κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για τα άνθη και
τα μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, νωπά, καταγωγής
Κύπρου, Ιορδανίας, Μαρόκου και Ισραήλ·
ότι το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 θεσπίζει ότι αποκαθίσταται o προτιμησιακός
δασμός για ένα προϊόν και για δεδομένη καταγωγή, εάν οι
τιμές του εισαγόμενου προϊόντος (μη αφαιρουμένου του
πλήρους δασμού) για το 70 % τουλάχιστον των ποσοτήτων
για τις οποίες είναι διαθέσιμες οι τιμές στις αντιπροσωπευ
τικές αγορές της Κοινότητας ισούνται ή είναι μεγαλύτερες
από το 85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή κατά μια
διάρκεια, που υπολογίζεται από την πραγματική εφαρμογή
του μέτρου της αναστολής του προτιμησιακού δασμού :

— δύο συνεχομένων ημερών πώλησης μετά την αναστολή
σε εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)
του κανονισμού αυτού,
— τριών συνεχομένων ημερών πώλησης μετά την
αναστολή σε εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2

ότι, για τα μονοανθή γαρίφαλα (standard) καταγωγής
Ισραήλ, o προτιμησιακός δασμός που καθορίστηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2604/93 έχει ανασταλεί από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3107/93 της Επιτροπής (9) ■
ότι, με βάση τις διαπιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 και (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συμπερά
νουμε ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο
2 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 4088/87 για αποκατάσταση του προτιμησιακού
δασμού για τα μονοανθή γαρίφαλα (standard), καταγωγής
Ισραήλ ■ ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί o προτιμησιακός
δασμός,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Για τις εισαγωγές μονοανθών γαρίφαλων (standard), κατα
γωγής Ισραήλ, του κωδικού ΣΟ ex 0603 10 53 o προτιμη
σιακός δασμός που καθορίσθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2604/93 αποκαθίσταται.

στοιχείο β) του κανονισμού αυτού·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2890/93 της Επιτροπής (4),
καθόρισε τις κοινοτικές τιμές παραγωγής για τα γαρίφαλα
και τα τριαντάφυλλα για την εφαρμογή του καθεστώτος ·
C)
O
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

382
311
239
263

της
της
της
της

31 .
17.
24.
22.

12. 1987, σ. 22.
11 . 1988, σ. 1 .
9. 1993, σ. 1 .
10. 1993, σ. 10.

Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 22 Δεκεμβρίου
1993 .

(5)
(6)
(')
(8)
H

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

72 της 18. 3. 1988, σ. 16.
264 της 23. 10. 1993, σ. 33.
387 της 31 . 12. 1992, α 1 .
387 της 31 . 12. 1992, σ. 17.
278 της 11 . 11 . 1993, σ. 40.

22 . 12. 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, 21 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 320/21

22. 12. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 320/22

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3523/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Δεκεμβρίου 1993

για αποκατάσταση του προτιμησιακού δασμού κατά την εισαγωγή πολυανθών γαρίφαλων
(spray) καταγωγής Ισραήλ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 700/88 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2917/93 (6), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
εν λόγω καθεστώτος -

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

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου Q 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 (8) ·

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

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2604/93 του Συμβουλίου (3)
καθόρισε το άνοιγμα και τον τρόπο διαχειρίσεως των
κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για τα άνθη και
τα μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, νωπά, καταγωγής
Κύπρου, Ιορδανίας Μαρόκου και Ισραήλ·
ότι το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 θεσπίζει ότι αποκαθίσταται o προτιμησιακός
δασμός για ένα προϊόν και για δεδομένη καταγωγή, εάν οι
τιμές του εισαγόμενου προϊόντος (μη αφαιρουμένου του
πλήρους δασμού) για το 70 % τουλάχιστον των ποσοτήτων
για τις οποίες είναι διαθέσιμες οι τιμές στις αντιπροσωπευ
τικές αγορές της Κοινότητας, ισούνται ή είναι μεγαλύτερες
από το 85 % της κοινοτικής τιμής στην παραγωγή κατά μια
διάρκεια, που υπολογίζεται από την πραγματική εφαρμογή
του μέτρου της αναστολής του προτιμησιακού δασμού :

ότι, για τα πολυανθή γαρίφαλα (spray) καταγωγής Ισραήλ, o
προτιμησιακός δασμός που καθορίστηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 2604/93 έχει ανασταλεί από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 3108/93 της Επιτροπής (9) ·
ότι, με βάση τις διαπιστώσεις που πραγματοποιήθηκαν
σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
4088/87 και (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, θα πρέπει να συμπερά
νουμε ότι πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο
2 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 4088/87 για αποκατάσταση του προτιμησιακού

δασμού για τα πολυανθή γαρίφαλα (spray), καταγωγής
Ισραήλ · ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί o προτιμησιακός
δασμός

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Για τις εισαγωγές πολυανθών γαρίφαλων (spray), καταγωγής

— δύο συνεχομένων ημερών πώλησης μετά την αναστολή
σε εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α)
του κανονισμού αυτού,
— τριών συνεχομένων ημερών πώλησης, μετά την
αναστολή σε εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2
στοιχείο β) του κανονισμού αυτού

Ισραήλ, των κωδικών ΣΟ ex 0603 10 13 και ex 0603 10 53, o
προτιμησιακός δασμός που καθορίσθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 2604/93 αποκαθίσταται.

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2890/93 της Επιτροπής (4),
καθόρισε τις κοινοτικές τιμές παραγωγής για τα γαρίφαλα
και τα τριαντάφυλλα για την εφαρμογή του καθεστώτος ·

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 22 Δεκεμβρίου

(')
0
0
0

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

382
311
239
263

της
της
της
της

31 .
17.
24.
22.

12. 1987, σ. 22.
11 . 1988, σ. 1 .
9. 1993, σ. 1 .
10. 1993, σ. 10.

Άρθρο 2

1993 .

(5)
(6)
O
0
O

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

72 της 18. 3 . 1988, σ. 16.
264 της 23. 10. 1993, σ. 33.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
108 της 1 . 5. 1993, σ. 96.
278 της 11 . 11 . 1993, σ. 42.

22. 12. 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, 21 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 320/23

22. 12. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 320/24

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3524/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Δεκεμβρίου 1993

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

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 (2), και ιδίως το άρθρο 11 παρά
γραφος 3,

έχουν καθορισθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3263/93
της Επιτροπής (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3508/93 (7) *

ότι η εισφορά που εφαρμόζεται στο προϊόν βάσεως η οποία
καθορίστηκε τελευταία, απέχει του μέσου όρου των εισφο
ρών περισσότερο από 3,02 Ecu ανά τόνο του προϊόντος
βάσεως· ότι οι εισφορές που ισχύουν επί του παρόντος
πρέπει, στο εξής, δυνάμει του άρθρου 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1579/74 της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1740/78 (9), να
τροποποιηθούν τροποποιημένου σύμφωνα με το παράρτημα
του παρόντος κανονισμού,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς της
όρυζας (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1544/93 (4), και ιδίως το άρθρο 12 παρά
γραφος 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 (5),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των μεταποι
ημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα, που
περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1620/93 της
Επιτροπής (10) και καθορίζονται στο παράρτημα του τροπο
ποιημένου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3263/93 είναι τροποποιη
μένες σύμφωνα με το παράρτημα.

Εκτιμώντας:

Άρθρο 2

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 22 Δεκεμβρίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1993 .

Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
O
C)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

181
196
166
154

της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
5. 8. 1993, σ. 22.
25. 6. 1976, σ. 1 .
25. 6. 1993, σ. 5.

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

(6) ΕΕ αριθ. L 293 της 27. 11 . 1993, σ. 54.
O ΕΕ αριθ. L 319 της 21 . 12. 1993, σ. 37.
C) ΕΕ αριθ. L 168 της 25. 6. 1974, σ. 7.
(9) ΕΕ αριθ. L 202 της 26. 7. 1978, σ. 8.
(,0) ΕΕ αριθ. L 155 της 26. 6. 1993, σ. 29.

22. 12. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 320/25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1993 περί τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμό
ζονται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά κβι την όρυζα
(Ecu/τόνο)

Εισφορές (')
Κωδικός ΣΟ

110321 00
1104 19 10
110429 11
110429 31
11042991
110430 10
1108 1100
1109 0000

ΑCΡ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑCΡ)

152,59
152,59
112,74
135,63
86,47
63,58
186,49
339,08

158,63
158,63
115,76
138,65
89,49
69,62
207,04
520,42

C) 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.

22. 12. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 320/26

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3525/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 21ης Δεκεμβρίου 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 Κοινότητας
τον, κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ης Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 (2), και ιδίως το άρθρο 10 παρά
γραφος 5 και 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

διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 20ής Δεκεμ
βρίου 1993, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2703/93 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 :

κοινής γεωργικής πολιτικής (3),
Εκτιμώντας:

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των
σιτηρών, των αλεύρων σίτου και σικάλεως και των πλιγου
ριών και σιμιγδαλιών σίτου έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2703/93 της Επιτροπής (4) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ■
ότι, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι
σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει

ΆρSρο 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.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 22 Δεκεμβρίου
1993 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 21 Δεκεμβρίου 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
196
387
245

της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
5. 8. 1993, σ. 22.
31 . 12. 1992, σ. 1 .
I. 10. 1993, σ. 108.

22. 12. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 320/27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 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 0

0709 90 60
071290 19
1001 10 00

79,84 00
79,84 0 (3)
0 (') o

1001 90 91

85,70

1001 90 99
100200 00

85,70 (»)
11 3,74 f)

1003 00 10
1003 00 20

117,44
117,44

1003 00 80

1 1 7,44 f)

100400 00

92,22

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

79,84 0 0
79,84 (2) (3)
90,98 (4)
25,530
54,99 0
00
Q

1008 90 90

0

1101 00 00

157,50 0

110210 00
1103 11 30
1103 11 50
110311 90
110710 11
110710 19

197,54
22,19
22,19
180,65
163,42
124,86

110710 91
110710 99
1107 20 00

219,92 (ι0)
167,070
192,91 (10)

0 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.

0 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.
0 Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά τόνο.
0 Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
0 Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
0 H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1902/92 (ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 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).

0 Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη,
0 Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK.

0 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.
( |0) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 180/87 του Συμβουλίου, η εισφορά αυτή μειώνεται κατά 5,44 Ecu ανά τόνο για
τα προϊόντα καταγωγής Τουρκίας.

22. 12. 93

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 320/28

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3526/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 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 Κοινότητας,
τον, κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ης Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 (2), και ιδίως το άρθρο 12 παρά
γραφος 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 (3),
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 (4) και όλους τους μετα
γενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·
ότι, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολο
γισμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει

διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 20ής Δεκεμ
βρίου 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 :

Άρθρο 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 στις 22 Δεκεμβρίου
1993.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
(3)
C)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

181
196
387
159

της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
5. 8. 1993, σ. 22.
31 . 12. 1992, σ. 1 .
1 . 7. 1993, α 11 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

το» κανονισμού της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 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/TÔVO)

Κωδικός ΣΟ

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

12

1

2

3

0

0

0

0

07099060

0712 90 19

0

0

0

0

100110 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

0

0

0

1001 90 99

0

0

0

0

10020000

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 0000

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 1000

0

0

0

0

10082000

0

0

0

0

1008 3000

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

11010000

0

0

0

0

1102 1000

0

0

0

0

1103 11 30

0

0

0

0

1103 11 50

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Βύνη
(ECU/TÔVO)

Κωδικός ΣΟ

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

12

12

3

4

1107 1011

0

0

0

0

0

1107 10 19

0

0

0

0

0

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 10 99

0

0

0

0

0

11072000

0

0

0

0

0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3527/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 1993

περί καθορισμού των ποσών μειώσεως των επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή βοείου κρέατος
καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3808/92 (4),

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου της 5ης
Μαρτίου 1990 περί του καθεστώτος που εφαρμόζεται σε
γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που
προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
καταγωγής της Αφρικής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
(ΑΚΕ) ή υπερποντίων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) ('), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 297/91 (2),
και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας ότι μια μείωση κατά 90% των επιβαρύνσεων
κατά την εισαγωγή κρεάτων προβλέπεται από το άρθρο 3
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90· ότι το ποσό της εν
λόγω μειώσεως πρέπει να υπολογισθεί σύμφωνα με το
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 970/90 της

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Τα ποσά μειώσεως των επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή,
στον τομέα του βοείου κρέατος που προβλέπονται στο
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 και ισχύουν
για τις εισαγωγές που θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο
τρίμηνο του 1994 καθορίζονται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε

κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 21 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 84 της 30. 3. 1990, σ. 85.
(2) ΕΕ αριθ. L 36 της 8. 2. 1991 , σ. 9.

(3) ΕΕ αριθ. L 99 της 19. 4. 1990, σ. 8.
(4) ΕΕ αριθ. L 384 της 30. 12. 1992, σ. 33.
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ANEXO — BILAG — ANHANG ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO
Codigo NC
KN-kode
KN-Code

Κωδικός ΣΟ
CΝ code
Code NC
Codice NC
GN-code

Código NC
010290 05
0102 90 21
0102 90 29
010290 41
010290 49
0102 90 51
010290 59
010290 61
010290 69
010290 71
0102 90 79
0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
020210 00
0202 20 10
0202 20 30
020220 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
020610 95
0206 29 91
0210 20 10
0210 20 90
0210 90 41
0210 90 90
1602 50 10
1602 90 61

Importe (en ecus/ 1 00 kg)
Beløb (ECU/100 kg)
Betrag (ECU/100 kg)
Εισφορά (Ecu/100 kg)
Amount (ECU/100 kg)
Montant (en écus/ 100 kg)
Importo (ECU/100 kg)
Bedrag (ecu/ 1 00 kg)
Montante (Em ECU/100 kg)
118,290
118,290
118,290
118,290
118,290
118,290
118,290
118,290
118,290
118,290
118,290
224,751
224,751
179,800
269,700

337,125
385,624
155,737
155,737
124,589
194,671
233,605
194,671
194,671
267,867
385,624
267,867
337,125
385,624
385,624
385,624
385,624
385,624

NB : Los codigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento
(CEE) n° 2658/87 modificado.
NB : KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den ændrede forord
ning (EØF) nr. 26S8/87.
NB : Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte
Verordnung (EWG) Nr, 2658/87 bestimmt.
NB : Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των
υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2658/87.
ΝΒ : The CΝ codes and the footnotes are defined in amended Regulation (EEC) No
2658/87.

NB : Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement
(CEE) n» 2658/87 modifié.

ΝΒ : I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n.
2658/87 modificato.

NB : GN-codes en voetnoten : zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87.
NB : Os codigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página são definidos no
Regulamento (CEE) n? 2658/87 alterado.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3528/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 21ης Δεκεμβρίου 1993
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 σχετική με τη λογιστική μονάδα και
τις ισοτιμίες μετατροπής που πρέπει να εφαρμόζονται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής
Πολιτικής
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και
ιδίως τα άρθρα 42 και 43,

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

Εκτιμώντας:

ότι το αγρονομισματικό καθεστώς που εφαρμόζεται από
την 1η Ιανουαρίου 1993 καθορίζεται από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 (3)· ότι τα Υπουργεία Οικονομικών
και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών αποφάσισαν, στις
2 Αυγούστου 1993, να αυξήσουν προσωρινά κατά 15% τα
οριακά επίπεδα παρέμβασης των συμμετεχόντων στο μηχα
νισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού Νομι
σματικού Συστήματος· ότι, από άποψη αγρονομισματική,
όλα τα νομίσματα των κρατών μελών θεωρούνται, ως εκ
τούτου, προσωρινώς ως κυμαινόμενα·
ότι η νέα νομισματική κατάσταση δημιουργεί τώρα μεγαλύ
τερους και συχνότερους κινδύνους μεταβολών για όλες τις
γεωργικές ισοτιμίες μετατροπής· ότι είναι αναγκαίο να
ληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο μέτρα ενιαίας εφαρμογής σε
όλα τα κράτη μέλη χάριν μεγαλύτερης σταθερότητας · ότι,
για το σκοπό αυτό, το ανώτατο όριο των τεσσάρων μονά
δων που επιβλήθηκε στις νομισματικές αποκλίσεις των
κρατών μελών μπορεί να αυξηθεί χωρίς όμως να υπερβεί τις
5 μονάδες, πέραν των οποίων οι αποκλίσεις προκαλούν
κερδοσκοπικές κινήσεις εμπορευμάτων · ότι, επιπλέον, για
να ληφθούν ειδικότερα υπόψη οι δυσκολίες που προκα
λούνται από τα ανατιμώμενα νομίσματα, η μέγιστη νομι
σματική απόκλιση που γίνεται δεκτή για ένα δεδομένο
νόμισμα μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τη φύση της
κινήσεως του νομίσματος·

ότι το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 περιο
ρίζει την εφαρμογή του διορθωτικού συντελεστή του Ecu
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1994 και προβλέπει την επανεξέ
ταση του αγρονομισματικού καθεστώτος πριν από αυτή την
ημερομηνία · ότι τα μέτρα για την προσαρμογή των όρων
και κανόνων αναπροσαρμογής των γεωργικών ισοτιμιών
μετατροπής πρέπει να αναθεωρηθούν στο πλαίσιο αυτό ·
ότι το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
προβλέπει να αυξηθούν, αιτήσει του ενδιαφερόμενου
(■) ΕΕ αριθ. C 298 της 4. 11 . 1995, σ. 10.
O Γνώμη της 16ης Νοεμβρίου 1993 (Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην
Επίσημη Εφημερίδα).
(3) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .

κράτους μέλους ορισμένα ποσά σε Ecu για να αποφευχθεί
μείωσή τους σε εθνικό νόμισμα · ότι η δυνατότητα αυτή δεν
δικαιολογείται οικονομικώς για τα ποσά εκείνα που προη
γουμένως είχαν επωφεληθεί, σε εθνικό νόμισμα, από αγρο
νομισματική αύξηση μεγαλύτερη από την εν λόγω μείωση ·
ότι το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
προβλέπει τη δυνατότητα να χορηγηθεί αντισταθμιστική

ενίσχυση για εισοδηματικές απώλειες εξαιτίας της μέσης
εξέλιξης επί 12 μήνες της γεωργικής ισοτιμίας μετατροπής·
ότι η χορήγηση των ετήσιων δόσεων της αντισταθμιστικής
ενίσχυσης δεν δικαιολογείται πλέον οικονομικά στην περί
πτωση που η εξέλιξη του εθνικού νομίσματος αντισταθμίζει
τις παρελθούσες εισοδηματικές απώλειες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 τροποποιείται ως εξής :
1 . Μετά το άρθρο 4 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο :
«ΆρSρο 4α

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 1994 και παρά το άρθρο 4:
1 . H γεωργική ισοτιμία μετατροπής ενός κυμαινόμενου
νομίσματος τροποποιείται όταν η νομισματική
απόκλιση, εν σχέσει με περίοδο αναφοράς ενός μηνός
το πολύ υπερβαίνει :
— τις 3 μονάδες εάν η απόκλιση είναι θετική ή
— τις 2 μονάδες εάν η απόκλιση είναι αρνητική.
Στις περιπτώσεις αυτές η νέα γεωργική ισοτιμία μετατρο
πής καθορίζεται κατά τρόπο ώστε η εν λόγω απόκλιση
να μειώνεται κατά το ήμισυ, με την επιφύλαξη της παρα
γράφου 3, και αρχίζει να ισχύει από την αρχή της επόμε
νης περιόδου αναφοράς
2. Σε περίπτωση νομισματικής επανευθυγράμμισης η
οποία έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιηθούν οι
κεντρικές ισοτιμίες που καθορίζονται για τα κράτη
μέλη με σταθερό νόμισμα, οι γεωργικές ισοτιμίες
μετατροπής προσαρμόζονται αμέσως κατά τρόπον
ώστε :

— να εξαλειφθούν οι νομισματικές αποκλίσεις των
σταθερών νομισμάτων
και

— να μειωθούν κατά το ήμισυ, με την επιφύλαξη της
παραγράφου 3, οι νομισματικές αποκλίσεις των
κυμαινόμενων νομισμάτων όταν υπερβαίνουν τα
όρια της παραγράφου 1 κατά τη διάρκεια ενδεδειγ
μένης περιόδου αναφοράς.
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Ωστόσο, όταν η νομισματική επανευθυγράμμιση
προκαλεί σ' ένα σταθερό νόμισμα νομισματική
απόκλιση :
— μικρότερη ή ίση προς 0,5 μονάδες η απόκλιση
αυτή εξαλείφεται το αργότερο στην αρχή της
επόμενης περιόδου εμπορίας
— μεγαλύτερη από 5 μονάδες εάν η απόκλιση αυτή
είναι θετική, ή μεγαλύτερη από 4 μονάδες εάν
είναι αρνητική, η εν λόγω απόκλιση μειώνεται
αμέσως κατά 2 τουλάχιστον μονάδες από τα
ανωτέρω όρια. H εναπομείνασα απόκλιση εξαλεί
φεται κατά τη διάρκεια δώδεκα το πολύ μηνών
από την ημερομηνία επανευθυγράμμισης.
Οι προσαρμογές των γεωργικών ισοτιμιών μετατροπής
που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο πραγματοποι
ούνται από την Επιτροπή με τη διαδικασία του
άρθρου 12.
3. Εάν για μία περίοδο αναφοράς η απόλυτη τιμή της
διαφοράς των αποκλίσεων των νομισμάτων δύο
κρατών μελών υπερβαίνει τις 5 μονάδες οι νομισματι
κές αποκλίσεις των εν λόγω κρατών μελών οι οποίες
υπερβαίνουν :

— τις 3 μονάδες εάν οι αποκλίσεις είναι θετικές ή
— τις 2 μονάδες εάν οι αποκλίσεις είναι αρνητικές
επαναφέρονται αμέσως στο επίπεδο των εν λόγω
ορίων. H προσαρμογή αυτή γίνεται αμέσως μετά την
προσαρμογή που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και
2.

4. Εάν η θετική νομισματική απόκλιση ενός νομίσματος
υπερβαίνει τις 3 μονάδες, τα όρια των 3 και 2 μονάδων

που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 αναπροσαρ
μόζονται στο μέτρο του αναγκαίου από την Επιτροπή
έως 5 και 0 μονάδες αντίστοιχα, ώστε να αποφευχθεί
η μείωση της θετικής απόκλισης και συγχρόνως να
διατηρηθεί το άθροισμα των ορίων αυτών στις 5
μονάδες.»

2. Στο άρθρο 7 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :
«H εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να ζητη
θεί για τα ποσά στα οποία εφαρμόστηκε γεωργική ισοτι
μία μετατροπής χαμηλότερη από την εν λόγω νέα
ισοτιμία, κατά τη διάρκεια των 24 μηνών που προηγήθη
καν της έναρξης ισχύος αυτής της τελευταίας.»

3. Στο άρθρο 8 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«2α Εάν η μέση ισοτιμία, η εμφάνιση της οποίας
προκάλεσε τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι χαμηλότερη
από τη μέση γεωργική ισοτιμία μετατροπής που εφαρμό
στηκε μεταγενέστερα επί δώδεκα διαδοχικούς μήνες οι*
ετήσιες δόσεις της ενίσχυσης που αρχίζουν μετά από
αυτούς τους δώδεκα μήνες καταργούνται ή μειώνονται με
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12.»

Αρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 21 Δεκεμβρίου 1993.
Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Α. BOURGEOIS
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Δεκεμβρίου 1993
να μην δοθεί συνέχεια στις προσφορές που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού που
αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3226/93 για τον καθορισμό της ενισχύσεως στην
ιδιωτική αποθεματοποίηση σφαγίων και μισών σφαγίων αρνιού
(93/692/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της
25ης Σεπτεμβρίου 1989 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 363/93 (2),
και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3446/90 της Επιτροπής της 27ης
Νοεμβρίου 1990 περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση
ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση προβείου και
αιγείου κρέατος (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1258/91 (4), και ιδίως το άρθρο 12 παρά
γραφος 1 στοιχείο στ),
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3447/90 της Επιτροπής της
28ης Νοεμβρίου 1990 περί ειδικών όρων χορήγησης ενισχύ
σεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του
προβείου και αιγείου κρέατος (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1258/91 , συμπλη
ρώνει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3446/90
και προβλέπει, ιδιαίτερα, τις λεπτομέρειες εφαρμογής των
διαγωνισμών ·
ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3226/93 της Επιτροπής (6)
αφορά το διαγωνισμό για τον καθορισμό της ενισχύσεως
στην ιδιωτική αποθεματοποίηση σφαγίων και μισών
σφαγίων αρνιού·

(')
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289 της 7. 10. 1989, σ. 1 .
42 της 19. 2. 1993, σ. 1 .
333 της 30. 11 . 1990, σ. 39.
120 της 15. 5. 1991 , σ. 15.
333 της 30. 11 . 1990, σ. 46.
292 της 26. 11 . 1993, σ. 17.

ότι, συμφωνά με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο στ)
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3446/90 είναι αναγκαίο, με
βάση τις ληφθείσες προσφορές να καθοριστεί ένα ανώτατο
ποσό ενισχύσεως στην ιδιωτική αποθεματοποίηση ή να μην
δοθεί συνέχεια στο διαγωνισμό·
ότι το επίπεδο των προσφορών που έγιναν οδηγεί στο να
μην δοθεί συνέχεια στο διαγωνισμό·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης
Προβατοειδών και Αιγοειδών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

Για το διαγωνισμό που άνοιξε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
3226/93 αποφασίζεται να μην δοθεί συνέχεια.

ΆρSρο 2
H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 13 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 320/35

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 14ης Δεκεμβρίου 1993

για την κατάρτιση καταλόγου των κέντρων συλλογής σπέρματος τρίτων χωρών τα οποία
έχουν εγκριθεί για την εξαγωγή σπέρματος οικοσίτων βοοειδών στην Κοινότητα και για την
ακύρωση των αποφάσεων της Επιτροπής 91/642/EOK, 91/643/EOK και 92/255/EOK
(93/693/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

γωγής σπέρματος τις αρμοδιότητες των κτηνιατρικών

Έχοντας υπόψη :

υπηρεσιών και την επίβλεψη στην οποία υπόκεινται τα
κέντρα συλλογής σπέρματος * ότι, επομένως η Κοινότητα

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

έχει πεισθεί ότι τα κέντρα που έχουν εγκριθεί πληρούν τους
όρους της οδηγίας 88/407/EOK και μπορούν, στην προκει
μένη περίπτωση, να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των
κέντρων τα οποία έχουν εγκριθεί για την εξαγωγή σπέρμα

την οδηγία 88/407/EOK της 14ης Ιουνίου 1988 του Συμβου
λίου για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγ
χου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις
εισαγωγές σπέρματος οικοσίτων βοοειδών ('), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 93/60/EOK (2), και
ιδίως το άρθρο 9,

ότι, για λόγους σαφήνειας και απλούστευσης της κοινοτικής
νομοθεσίας σ' αυτόν τον τομέα, είναι αναγκαίο να συγκε
ντρωθούν οι διάφοροι κατάλογοι, των εγκεκριμένων

Εκτιμώντας:

κέντρων συλλογής σπέρματος σε ορισμένες τρίτες χώρες
στον Καναδά και τις ΗΠΑ και να καταργηθούν οι αποφά

τος βοοειδών στην Κοινότητα *

σεις που ισχύουν *

ότι η απόφαση 91 /642/EOK της Επιτροπής (3), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 92/ 192/EOK (4),
καθορίζει την κατάρτιση του καταλόγου των κέντρων
συλλογής σπέρματος στον Καναδά τα οποία έχουν εγκριθεί
για την εξαγωγή κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών στην
Κοινότητα ·
ότι η απόφαση 91 /643/EOK της Επιτροπής (5) όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 93/434/EOK (6),
καθορίζει την κατάρτιση καταλόγου των κέντρων συλλογής
σπέρματος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τα οποία
έχουν εγκριθεί για την εξαγωγή κατεψυγμένου σπέρματος
βοοειδών στην Κοινότητα *
ότι η απόφαση 92/255/EOK της Επιτροπής (7), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 93/440/EOK (8),
καθορίζει τον πίνακα των κέντρων συλλογής σπέρματος
ορισμένων τρίτων χωρών·
ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Αυστρίας και
της Νέας Ζηλανδίας διαβίβασαν κατάλογο ή τροποποιη
μένο κατάλογο των κέντρων συλλογής σπέρματος τα οποία
έχουν εγκριθεί επίσημα για την εξαγωγή σπέρματος βοοει
δών στην Κοινότητα·

ότι έχουν πραγματοποιηθεί ή θα πραγματοποιηθούν επιτό
που επισκέψεις εκ μέρους της Κοινότητας για να διαπιστω
θεί η ενιαία εφαρμογή της οδηγίας 88/407/EOK, ιδίως όσον
αφορά την κτηνιατρική επίβλεψη των συστημάτων παρα
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186 της 28.
348 της 17.
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7. 1988, σ. 10.
7. 1993, σ. 28.
12. 1991 , σ. 56.
1992, σ. 30.

(ή ΕΕ αριθ. L 348 της 17. 12. 1991, σ. 58.
(6) ΕΕ αριθ. L 201 της 11 . 8. 1993, σ. 25.
(7) ΕΕ αριθ. L 128 της 14. 5. 1992, σ. 27.
(8) ΕΕ αριθ. L 204 της 14. 8. 1993, σ. 15.

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής
Επιτροπής
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Αρθρο 1

Τα κέντρα συλλογής σπέρματος τα οποία αναφέρονται στο
παράρτημα εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση για την
εξαγωγή στην Κοινότητα σπέρματος κατοικιδίων ζώων του
είδους των βοοειδών.
Αρθρο 2

Οι αποφάσεις 91 /642/EOK, 91 /643/EOK και 92/255/EOK
καταργούνται.

Αρθρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 14 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 320/36

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των κέντρων συλλογής σπέρματος τρίτων χωρών που έχουν εγκριθεί για την εξαγωγή σπέρματος
βοοειδών στην Κοινότητα
ΜΕΡΟΣ 1

ΚΑΝΑΔΑΣ

CENTRE D'INSÉMINATION ARTIFICIELLE

UNIVERSAL GENETICS LIMITED

DU QUÉBEC (CIAQ)

PO Box 910

PO Box 518

Cardston, Alberta

Saint-Hyacinthe, Québec
J2S 7B8
Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:

TOK 0K0

875 boulevard Laurier

Saint-Hyacinthe, Québec
Εγκεκριμένος κωδικός: CAN 073

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:
NW'/4-27-2-25-W4

Εγκεκριμένος κωδικός: CAN 074
BRITISH COLUMBIA ARTIFICIAL

EASTERN BREEDERS INCORPORATED (ΕΒΙ)

INSEMINATION CENTRE (BCAI)

PO Box 2000

PO Box 40

Kemptville, Ontario
KOG 1J0
Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:

Milner, British Columbia
VOX ITO

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:

Lot 27 E1/2 Concession 5

6811 Glover Road

Oxford Township
County Grenville

Langley, British Columbia

Εγκεκριμένος κωδικός: CAN 070

UNITED BREEDERS INCORPORATED (UBI)
RR *5

Guelph, Ontario
KOG 1J0
Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:

Εγκεκριμένος κωδικός: CAN 039

ST. JACOBS ARTIFICIAL BREEDING
COOPERATIVE
RR *1

Elmira, Ontario
N3B 2Z1

Lot 19-24 Concession 1

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:

Guelph Township
County Wellington
Εγκεκριμένος κωδικός: CAN 071

Lot 104 Concession : GCT

WESTERN ONTARIO BREEDERS

INCORPORATED (WOBI)
PO Box 457

Woodstock, Ontario
N4S 7Y7

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:

Woolwich Township
County Waterloo
Εγκεκριμένος κωδικός: CAN 094
WESTERN BREEDERS SERVICE

Balzac, Alberta
TOM 0E0

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:

Lot 8 Concession 12

NE-1 /4-28-24-28-W4

East Zorra Township
County Oxford
Εγκεκριμένος κωδικός: CAN 072

Rainbow Road

Conrich, Alberta

Εγκεκριμένος κωδικός: CAN 028
ΜΕΡΟΣ 2
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

AMERICAN BREEDERS SERVICES
6908 River Road

HAWKEYE BREEDERS SERVICE
3257 Old Portland Road

DeForest, WI 53532

Adel, IA 50003

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:
« Holstein Hilton»

Εγκεκριμένος κωδικός: U 029
ATLANTIC BREEDERS COOPERATIVE

12575 Apollo Drive
Lancaster, PA 17601

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:
EC Barn

v Εγκεκριμένος κωδικός: U 054
LANDMARK GENETICS
PO Box 939
102 Aldritch Road

Hughson, CA 95326
Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:
Route 4, Hwy 26

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:
Όλες

Watertown, WI 53094

Εγκεκριμένος κωδικός: U 015

Εγκεκριμένος κωδικός: Ό 011
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SELECT SIRES

522 Scheffield Road

9493 Wells Road

Ithaca, NY 14850

Plain City, OH 43064

Εγκεκριμένος κωδικός: U 003

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:
Στάβλος διπλής χορηγήσεως

PRAIRIE STATE SELECT SIRES
41W394 Rt 20

Εγκεκριμένος κωδικός: U 007

Hampshire, IL 60140

SIRE POWER INCORPORATED

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:

Rd 7, Gobble Hill Road
Tunkhannock, PA 18657

Όλες
Εγκεκριμένος κωδικός: U 006

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:
Μικρό κέντρο

COMPLETE SIRE SERVICES INCORPORATED

Εγκεκριμένος κωδικός: U 009

W7652 Highway 151 South

TRI-STATE BREEDERS COOPERATIVE

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:
Όλες

Fond du Lac, WI 54935

E 1 0980 Penny Lane
Baraboo, WI 53913

Εγκεκριμένος κωδικός: M 151

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:
Route 2, Box 50, Hwy 14
Westby, WI 54667

SIRE TECH .
EEC Barn

5001 East-County Line Rd
Springfield

Εγκεκριμένος κωδικός: U 014

Ohio 45502
21 st CENTURY GENETICS
594A Oak Avenue

Εγκεκριμένος κωδικός: U 140

Shawano, WI 54667

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:

JLG ENTERPRISES INC.

Webster Farm

Oakdale
California

Εγκεκριμένος κωδικός: U 021
Εγκεκριμένος κωδικός: U 100
21 st CENTURY GENETICS
412 4th Avenue NW
PO Box 500

INTERGLOBE GENETICS

Pines Edge
Route 1 , Airport Road

New Prague, MN 56071

Pontiac, IL 61764

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:
Όλες

Εγκεκριμένος κωδικός: lì 138

Εγκεκριμένος κωδικός: U 037

AGRICENTER INTERNATIONAL SCR
SCR 380 South

ΝΟΒΑ INCORPORATED
PO Box 607

Collierville-Arlington Rd
Collierville, TN 38017

752 East State, Route 18
Tiffin, OH 44883

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:
Στάβλος ΕΟΚ

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:
Όλες

Εγκεκριμένος κωδικός: U 035

Εγκεκριμένος κωδικός: U 001

TAURUS-SERVICE ΙΝC.
Grist Flat Road
PO Box 164

EASTERN AI COOPERATIVE
PO Box 510

Mehoopany, PA 18629

219 Judd Falls Road
Ithaca, NY 14851

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:
Main Production Center — Στάβλος ΕΟΚ

Εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:
Production Center

Εγκεκριμένος κωδικός: U 076
ΜΕΡΟΣ 3
ΠΟΛΏΝΙΑ
ΖΑΚΤΑD « ΙΝΤΕRGΕΝ »

43-424 Drogomysl
Εγκεκριμένος κωδικός: 1-AI-P1

Αριθ. L 320/37
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ΜΕΡΟΣ 4
ΣΟΥΗΔΙΑ

RABYVÄGEN

SVENSK AVEL. ÖRNSRO

24292 Hörby

53200 Skara

Εγκεκριμένος κωδικός: S.E.I.

Εγκεκριμένος κωδικός: S.E.3.

HALLANDS ΗUSDJUR

BARKESTORP
39429 Kalmar

Kristinestätt

31123 Falkenberg

Εγκεκριμένος κωδικός: S.E.4.

Εγκεκριμένος κωδικός: S.E.2.

ΜΕΡΟΣ 5

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
NEW ΖΕΑLΑΝD DΑΙRΥ ΒΟΑRD
LIVESTOCK IMPROVEMENT CΟRΡΟRΑTIΟΝ LΤD
ΝΕWSΤΕΑD ARTIFICIAL BREEDING CENTRE
Morrinsville and Ruakura Roads

ΑΜΒRΕΕD (ΝΖ) LΤD
Kaiapoi Centre
PO Box 97

Kaiapoi

Private Bag 3016
Εγκεκριμένος κωδικός: NZAB 3

Hamîlton
New Zealand

Εγκεκριμένος κωδικός: NZAB 1
AMBREED (NZ) LTD
Hamilton-Cambridge
PO Box 176

Hamilton

Εγκεκριμένος κωδικός: NZAB 2
ΜΕΡΟΣ 6

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
BOSS GENETIC ΚFΤ.

2462 Martonvásár
Pf. 5

Εγκεκριμένος κωδικός: H 01

' ΜΕΡΟΣ 7
ΕΛΒΕΤΙΑ

SCHWEIZER VERBAND FÜR KÜNSTLICHE BESAMUNG

SCHWEIZER VERBAND FÜR KÜNSTLICHE BESAMUNG

Besamungsstation Müllingen

Besamungsstation Bütschwil

Birrhardstraße

5243 Müllingen

Ganterschwilestraße
9606 Bütschwil

Εγκεκριμένος κωδικός: CH-A1-2B

Εγκεκριμένος κωδικός: CH-A1-1B
ΜΕΡΟΣ 8

ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΗΑLLSΤΕΙΝGΑΑRD

7081 Skjetnhaugan
Norway

Εγκεκριμένος κωδικός: NRF-2
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ΜΕΡΟΣ 9
ΑΥΣΤΡΙΑ

RINDERBESAMUNGSSTATION KAGELSBERG

RΙΝDΕRΒΕSΑΜUΝGSΑΝSΤΑLΤ GLΕΙSDΟRF

DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN
LANDES-LANDWIRTSCHAFTSKAMMER

Am Tieberhof 6,
8200 Gleisdorf, Steiermark

Kagelsberg 4
3244 Rupprechtshofen

Εγκεκριμένος κωδικός: AT-SE 4b

Rottenhauserstraße 33

3250 Wieselburg

Εγκεκριμένος κωδικός: AT-SE lb

BESAMUNGSSTATION BIRKENBERG

Birkenberg 2
6410 Telfs, Tirol

BUNDESANSTALT FÜR FORTPFLANZUNG
UND BESAMUNG VON HAUSTIEREN
Thalheim bei Wels

Εγκεκριμένος κωδικός: AT-SE 5b

Postfach 121 , Austraße 10
4600 Wels, Oberösterreich

BESAMUNGSANSTALT KLESSHEIM
Kleßheim 32

Εγκεκριμένος κωδικός: AT-SE 2b

5071 Wals, Salzburg

HAUPTSTATION FÜR RINDERBESAMUNG
DES FLECKVIEHZUCHTVERBANDES INN
UND HAUSRUCKVIERTEL

Εγκεκριμένος κωδικός: AT-SE 7b
TIERGEWINNUNGSANSTALT PERKOHOF

4910 Ried im Innkreis, Oberõsterreich

Kraßnigstraße 41
9020 Klagenfurt, Kärnten

Εγκεκριμένος κωδικός: AT-SE 3b

Εγκεκριμένος κωδικός: AT-SE 8b

Volksfestplatz 2

Αριθ. L 320/39
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Αριθ. L 320/40

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 1993

που τροποποιεί για τρίτη φορά την απόφαση 93/144/EOK για ορισμένα μέτρα προστασίας
σχετικά με τους σολομούς προελεύσεως Νορβηγίας
(93/694/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

χείων, να εκτιμηθεί η κατάσταση σχετικά με την παρούσα
ασθένεια στη Νορβηγία *

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής
Επιτροπής

την οδηγία 91 /496/EOK του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου
1991 για τον καθορισμό των αρχών που αφορούν την οργά
νωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύσεως
τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και για την

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

τροποποίηση των οδηγιών 89/662/EOK, 90/425/E0K και

ΑρSρο 1

απόφαση 92/438/EOK (2), και ιδίως το άρθρο 18 παρά

Στο άρθρο 3 της απόφασης 93/ 144/EOK, η ημερομηνία «31
Δεκεμβρίου 1993» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30

90/675/E0K (>), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
γραφος 7,

Ιουνίου 1994».

την οδηγία 90/675/EOK του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμ
βρίου 1990 για τον καθορισμό των αρχών που αφορούν την
οργάνωση κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων προελεύ
σεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/
1 1 8/EOK (4), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 7,
Εκτιμώντας :

ότι θα πρέπει να παραταθεί η περίοδος εφαρμογής των εν
λόγω μέτρων ούτως ώστε, υπό το φως των διαθέσιμων στοι

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

Τα κράτη μέλη τροποποιούν τα μέτρα που εφαρμόζουν στις
συναλλαγές για να τα καταστήσουν σύμφωνα με την
παρούσα απόφαση. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή
σχετικά.

ΆρSρο 3

ότι, λόγω της εμφάνισης της λοιμώδους αναιμίας του σολο
μού στη Νορβηγία, η Επιτροπή, με την απόφαση 93/
144/EOK0, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
απόφαση 93/523/EOK (6), απαγόρευσε την εισαγωγή σολο
μών του είδους Salmo salar, ζωντανών ή νεκρών, μη απεντε
ρωμένων, καταγωγής Νορβηγίας·

(')
0
0
0
0
0

ΆρSρο 2

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.
56 της 9. 3. 1993, σ. 48.
251 της 8. 10. 1993, σ. 38.

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 20 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Αριθ. L 320/41

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

22. 12. 93

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 21ης Δεκεμβρίου 1993
για τροποποίηση της απόφασης 92/571/EOK σχετικά με νέα μεταβατική μέτρα που είναι
αναγκαία για να διευκολυνθεί η μετάβαση στο καθεστώς κτηνιατρικών ελέγχων, το οποίο
προβλέπεται από την οδηγία 90/675/EQK του Συμβουλίου
(93/695/EK)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

ότι τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Κτηνιατρικής
Επιτροπής

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 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 30,
Εκτιμώντας:

ότι, με την οδηγία 90/675/EOK, θεσπίζονται ρυθμίσεις για
ένα νέο σύστημα κτηνιατρικών ελέγχων για προϊόντα προε
λεύσεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα·
ότι η Επιτροπή, βάσει των αποφάσεων 92/399/EOK (3) και
92/57 1/EOK (4), θέσπισε ορισμένα μεταβατικά μέτρα για να
διευκολυνθεί η μετάβαση στο νέο καθεστώς κτηνιατρικών
ελέγχων που προβλέπονται από την οδηγία 90/675/EOK
του Συμβουλίου · ότι τα μέτρα αυτά λήγουν στις 31 Δεκεμ
βρίου 1993 ·

ότι είναι αναγκαίο να παραταθούν για μικρό χρονικό
διάστημα τα νέα μεταβατικά μέτρα, τα οποία διευκολύνουν
τη σταδιακή εφαρμογή του καθεστώτος που θεσπίστηκε
από την οδηγία 9Q/675/EOK ·

(')
(2)
C)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

373 της 31 . 12. 1990, σ. 1 .
62 της 15. 3. 1993, σ. 49.
221 της 6. 8. 1992, σ. 54.
367 της 16. 12. 1992, σ. 36.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΆρSρο 1

Στο άρθρο 8 της απόφασης 92/57 1/EOK, η ημερομηνία «31
Δεκεμβρίου 1993» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «28
Φεβρουαρίου 1994».
ΆρSρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1993.
Γ\α την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 320/42

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3300/93 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 1993 για την τροπο
ποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1274/91 περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1907/90 του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 296 της 1ης Δεκεμβρίου 1993)
Σελίδα 54, στο παράρτημα :

αντί:

«consumo preferente»,

διάβαζε:

«cons. prefernte» ·

και

αντί:
διάβαζε:

«embalaje»,
«emb.»

22. 12. 93

