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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 928/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 493/94 και (ΕΚ) αριθ. 494/94 σχετικά με το
άνοιγμα διαγωνισμών μαλακού σίτου προκειμένου να εξαχθεί με τη μορφή αλεύρων σίτου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

569/94 (6), και (ΕΚ) αριθ. 494/94 (7), όπως τροποποιήθηκε
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 570/94 (8) ·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου ϊης
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 της Επιτροπής (2), και ιδίως το

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

άρθρο 5,

Άρ$ρο 1

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
120/94 (4), καθορίζει τις διατάξεις και τους όρους διαθέσεως
των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης·
ότι είναι αναγκαίο να καθοριστεί σε μεταγενέστερη ημερο
μηνία η τελευταία τμηματική δημοπρασία που προβλέπεται

από τους κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 493/94 (5),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
493/94 και (ΕΚ) αριθ. 494/94 η ημερομηνία «27 Απριλίου
1994» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «25 Μαΐου
1994».

Άρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René.STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αρι3.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
196 της 5. 8. 1993, σ. 22.
191 της 31 . 7. 1993, σ. 76.
21 της 26. 1 . 1994, σ. 1 .
62 της 5. 3. 1994, σ. 22.

(6) ΕΕ αριθ. L 72 της 16. 3. 1994, σ. 4.
0 ΕΕ αριθ. L 62 της 5. 3. 1994, σ. 27.
(8) ΕΕ αριθ. L 72 της 16. 3. 1994, σ. 5.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 929/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Απριλίου 1994

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

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 133/94 Q, και ιδίως το άρθρο 19
παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,

σμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (5), χρησιμοποιούνται για να μετα
τραπεί 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 μετα
τροπών αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (6), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 547/94 (7),
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας:
ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 874/94 της Επιτρο
πής (3)·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 874/94 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των
επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήμερα,
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού·
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και
όχι μετουσιωμένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81 και καθορίζονται στο παράρτημα του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 874/94 σύμφωνα με τα ποσά που ορίζονται
στο παράρτημα.

Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Απριλίου
1994.

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

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
22 της 27. 1 . 1994, σ. 7.
102 της 21 . 4. 1994, σ. 5.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .

(5) ΕΕ αριθ. L 320 της 22. 12. 1993, σ. 32.
(6) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
(7) ΕΕ αριθ. L 69 της 12. 3 . 1994, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1994 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την
εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (3)
— Ecu/1 00 kg —

1701
1701
1701
1701
1701
1701

11 90 100
11 90 910
11 90 950
1290 100
12 90 910
12 90 950

30,36
29,87

30,36
29,87

(')
(>)
f)
(')
(')
(2)

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

0,3300
— Ecu/ 1 00 kg —

1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950

33,00
33,70
33,70
— Ecu/1 % ζαχαρόζης x 100 kg —

1701 99 90 100

0,3300

(') Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92%. Αν η
απόδοση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά 92 %, το ποσό της
εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
παράγραφος 3 του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 766/68.
(2) Καθορισμός που αναστέλλεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτρο
πής (ΕΕ αριθ. L 255 της 26. 9. 1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3251 /85 (ΕΕ αριθ. L 309 της 21 . 11 . 1985, σ. 14).
(3) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκο
σλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των
όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93.

Αριθ. L 107/3

Αριθ. L 107/4
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 930/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Απριλίου 1994
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1198/93 και περί ενάρξεως διαρκούς
διαγωνισμού για 4 939 000 τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου που έχει στη διάθεση του o
γαλλικός οργανισμός παρεμβάσεως
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 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 5,

τροποποιήσεις στον πίνακα των περιοχών και των ποσοτή
των που έχουν αποθεματοποιηθεί · ότι πρέπει, συνεπώς να
τροποποιηθεί κυρίως το παράρτημα I του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1 198/93 -

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

Εκτιμώντας :

Άρθρο 1

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1 20/94 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους πωλή
σεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των οργανι
σμών παρεμβάσεως·

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1198/93 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 638/94 (6), άνοιξε διαρκή διαγωνισμό για την εξαγωγή
4 600 000 τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου που έχει στη
διάθεσή του o γαλλικός οργανισμός παρεμβάσεως· ότι η
Γαλλία, με την κοινοποίησή της στις 21 Απριλίου 1994,
ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεση του οργανισμού
παρεμβάσεώς της να αυξήσει κατά 339 000 τόνους την ποσό
τητα που τέθηκε σε διαρκή διαγωνισμό για εξαγωγή · ότι
πρέπει να ανέλθει σε 4 939 000 τόνους η συνολική ποσότητα
του μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου που τέθηκε σε διαρκή
διαγωνισμό για εξαγωγή και έχει στη διάθεσή του o
γαλλικός οργανισμός παρεμβάσεως ·
ότι, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που
έχουν τεθεί σε διαγωνισμό, θεωρείται αναγκαίο να γίνουν

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1 198/93 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :
«Άρθρο 2
1.

O διαγωνισμός αφορά μέγιστη ποσότητα 4 939 000

τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου για εξαγωγή προς
όλες τις τρίτες χώρες.

2. Στο παράρτημα I αναφέρονται οι περιοχές στις
οποίες είναι αποθηκευμένοι οι 4 939 000 τόνοι μαλακού
αρτοποιήσιμου σίτου.»
Άρθρο 2

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1198/93 αντι
καθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 3

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

O παρών καν ισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(')
Q
(5)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριδ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
196 της 5 . 8. 1993, σ. 22.
191 της 31 . 7. 1993, α 76.
21 της 26. 1 . 1994, σ. 1 .
122 της 18 . 5 . 1993, σ. 23 .
79 της 23 . 3. 1994, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

(σε τόνους)

Τόπος αποθεματοποιήσεως
Amiens
Bordeaux

Ποσότητα
392 000
55 000

Clermont-Ferrand

10 000

Châlons-sur-Marne

554 000

Dijon

110 000

Lille

557000

Lyon
Nancy

23 000
90 000

Nantes

115 000

Orléans

1 091 000

Paris

310 000

Poitiers

454 000

Rennes

145 000

Rouen

588 000

Toulouse

Gent (Βέλγιο)

49 000

396 000»
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Αριθ. L 107/6

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 931/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994
για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1278/93 και (ΕΟΚ) αριθ. 1286/93 σχετικά
με τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των διαγωνισμών για
τις επιστροφές κατά την εξαγωγή των σιτηρών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

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

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),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 της Επιτροπής της 22ας
Ιουνίου 1993 περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανό
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του
Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την
εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνο
νται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των
σιτηρών (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 120/94 (4),
Εκτιμώντας :

ότι οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 1278/93 (5) και (ΕΟΚ) αριθ.
1286/93 (6) προβλέπουν την έναρξη των διαγωνισμών για τις
επιστροφές κατά την εξαγωγή· ότι προβλέπουν, ιδίως τη
διάρκεια ισχύος των εκδιδομένων πιστοποιητικών ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1
Το άρθρο 4 παράγραφος 2 των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
1278/93 και (ΕΟΚ) αριθ. 1286/93 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείμενο :

«2.

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται στο

πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού ισχύουν από την
ημερομηνία της έκδοσής τους κατά την έννοια της παρα
γράφου 1 μέχρι τις 30 Ιουνίου 1994.»

Αρθρο 2

ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεγαλύτερη διάρκεια

ισχύος για τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά από την έναρξη

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Απριλίου

ισχύος του παρόντος κανονισμού ·

1994.

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

■

Βρυξέλλες 27 Απριλίου 1994.
Γta την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(')
Q
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
196 της 5. 8. 1993, σ. 22.
151 της 23 . 6. 1993, σ. 15.
21 της 26. 1 . 1994, α 1 .
131 της 28. 5. 1993, σ. 16.
131 της 28. 5. 1993, σ. 48.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 932/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 239/94, (ΕΚ) αριθ. 240/94, (ΕΚ) αριθ.
241/94 και (ΕΚ) αριθ. 242/94 σχετική με το άνοιγμα διαγωνισμών για σκληρό σίτο προκει
μένου να εξαχθεί με τη μορφή σιμιγδαλιών σκληρού σίτου προς την Αλγερία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

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 της αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 5,

ΆρΒρο 1
Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
239/94, (ΕΚ) αριθ. 240/94, (ΕΚ) αριθ. 241 /94 και (ΕΚ) αριθ.
242/94, η ημερομηνία «27 Απριλίου 1994» αντικαθίσταται
από την ημερομηνία «25 Μαΐου 1994».

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
120/94 (4), καθορίζει τις διατάξεις και τους όρους διαθέσεως
των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης·
ότι, για να είναι δυνατή η εκτέλεση των εξαγωγών, πρέπει
να τροποποιηθεί η περίοδος περατώσεως των τελωνειακών
διατυπώσεων που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΚ)
αριθ. 239/94 (5), (ΕΚ) αριθ. 240/94 (6), (ΕΚ) αριθ. 241 /94 (7)
και (ΕΚ) αριθ. 242/94 (8) της Επιτροπής όπως τροποποιήθη
καν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 513/94 (')· ότι πρέπει
επίσης να καθοριστεί μια μεταγενέστερη ημερομηνία για
τον τελευταίο μερικό διαγωνισμό ■

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

Άρθρο 2

Στο άρθρο 5 παράγραφος 2 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
239/94, (ΕΚ) αριθ. 240/94, (ΕΚ) αριθ. 241 /94 και (ΕΚ) αριθ.
242/94, η ημερομηνία «31 Μαΐου 1994» αντικαθίσταται από
την ημερομηνία «30 Ιουνίου 1994».

Άρθρο 3

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, 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

C)
Ο
(3)
(4)
(})
(6)
O
(8)
(')

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

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

L
L
L
L
L
L
L
L
L

181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
196 της 5 . 8. 1993, σ. 22.
191 της 31 . 7. 1993, σ. 76.
21 της 26. 1 . 1994, σ. 1 .
30 της 3. 2. 1994, σ. 21 .
30 της 3. 2. 1994, σ. 26.
30 της 3. 2. 1994, σ. 31 .
30 της 3. 2. 1994, σ. 36.
65 της 9. 3. 1994, σ. 1 .
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Αριθ. L 107/8

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 933/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Απριλίου 1994
που αφορά τον καθορισμό των δραστικών ουσιών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
των εισηγουμένων κρατών μελών για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

σεις πρέπει να δημοσιευθούν ώστε να καταστεί δυνατή η
πραγματοποίηση επαφών με σκοπό την υποβολή συλλογι

Έχοντας υπόψη :

κών φακέλων ·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ότι κρίνεται σκόπιμο να σημειώνονται το όνομα και η διεύ
θυνση της αρμόδιας αρχής της υποδεικνυόμενης από κάθε
κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3600/92, ώστε να μπορεί να εξακριβώνεται
κατά πόσον φάκελοι και λοιπά στοιχεία υποβάλλονται
στην προς τούτο υποδειχθείσα αρχή ·

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου
1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτι
κών προϊόντων ('), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
93/7 1 /ΕΟΚ της Επιτροπής (2),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής της 1 1ης
Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομε
ρών κανόνων εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμ
ματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2
της οδηγίας 91 /414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της σχετικής με
τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (3),
και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρνρο 1

Εκτιμώντας :

ότι η συμμετοχή των κρατών μελών ως εισηγουμένων στο
πρόγραμμα εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρά
γραφος 2 της οδηγίας 91 /414/ΕΟΚ καθορίζεται στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92, και ιδίως το άρθρο 5 παράγρα
φοι 2 και 4 ·

ότι η Επιτροπή έχει ήδη λάβει κοινοποίηση για τις 89 από
τις 90 δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα
I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 ·

1 . Στο παράρτημα I στήλη A παρατίθεται κατάλογος των
δραστικών ουσιών που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92.

2. Το κράτος μέλος που έχει ορισθεί ως εισηγούμενο
κράτος μέλος για καθεμία από τις ουσίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 , αναγράφεται στο παράρτημα I στήλη B,
απέναντι από την αντίστοιχη δραστική ουσία.

ότι, μετά την εξέταση των κοινοποιήσεων, πρέπει να ληφθεί
απόφαση σχετικά με τις δραστικές ουσίες που θα αξιολογη
θούν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92,
καθώς και σχετικά με την υπόδειξη ενός εισηγούμενου
κράτους μέλους για καθεμία από τις δραστικές ουσίες·

3 . Οι παραγωγοί οι οποίοι υπέβαλαν εγκαίρως κοινοποί
ηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 παρατίθενται στο παράρτημα I στήλη
Γ, με κωδικό από τρία γράμματα, απέναντι από την αντί
στοιχη δραστική ουσία. Το όνομα και η διεύθυνση κάθε
παραγωγού μαζί με τον αντίστοιχο κωδικό παρατίθενται
στο παράρτημα II.

ότι πρέπει, επίσης, να ληφθεί μια απόφαση σχετικά με την
προθεσμία υποβολής των φακέλων και άλλων επιστημονι
κοτεχνικών στοιχείων προς το εισηγούμενο κράτος μέλος ·

4. Στο παράρτημα III παρατίθενται το όνομα και η διεύ
θυνση της αρχής της οριζόμενης από κάθε κράτος μέλος
σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

ότι οι κοινοποιήσεις έπρεπε να υποβληθούν εγκαίρως και
σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος II του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92 και να περιέχουν την ανάληψη
της υποχρέωσης που αναφέρεται στο σημείο 5 του υποδείγ
ματος αυτού· ότι οι κοινοποιήσεις που δεν πληρούν τις
ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα μπορούν να ληφθούν υπόψη
και συνεπώς να καταγραφούν ·

3600/92.

Αρϋρο 2

H προθεσμία υποβολής προς το εισηγούμενο κράτος μέλος
των φακέλων και λοιπών στοιχείων, τα οποία αναφέρονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 4 τρίτη περίπτωση του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3600/92, ορίζεται στις 30 Απριλίου 1995.

ότι τα ονόματα και οι διευθύνσεις των παραγωγών που
υπέβαλαν κοινοποίηση πληρούσα τις ανωτέρω προϋποθέ
(') ΕΕ αριθ. L 230 της 19. 8. 1991 , σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 221 της 31 . 8. 1993, α 27.
C) ΕΕ αριθ. L 366 της 15. 12. 1992, α 10.

ApSpo 3

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

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Κατάλογος δραστικών ουσιών (στήλη Αχ ειοηγσύμενα κράτη μέλη (στήλη B) και παραγωγοί (κωδική ένδειξη)
(στήλη Γ)

A

B

Γ

Ονομασία

Εισηγούμενο
κράτος μέλος

ΠαρΠαρασκευάστριεςΓαρασκενάστριες
εταιρείες

Acetato

Ιταλία

UPL
ΙΒΕ

EFT
IQV

CEQ
PIB

SOC
HEL

ΤΟΜ
ΙΝΑ

UPL

EFT

MAR

BAY

ΤΟΜ

IBE

IQV

PIB

HEL

LUX

ROP
AVO

CAG

SOC

IBE

AGC

INA

LUX

LUX
BAY
DER

MAK
UPL

LUX
EFT

GQS
BAS

DPD

AVO

BCL

SOC

IBE

IQV

ARA

PIB

AGC

ELF

POR

HEL
UPL

CAL
MAR

INA
DPD

JSB
IPC

LUX
IKE

IBE

ARA

PIB

ELF

HEL

CAL

INA

LUX

NPS

UPL

CEQ

ACI

HEL

ELL

LUX

GHA

LUX

Methamidophos
Aldicarb
Amitraz
Azinphos-ethyl
Azinphos-methyl
Carbendazim

Benomyl

Thiophanat-methyl

Chlorpyriphos

Chlorpyriphos-methyl
Cyfluthrin
Beta-Cyfluthrin
Cyhalothrin lambda-Cyhalothrin
Cypermethrin

Alpha-Cypermethrin

Ιταλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
ΓΓερμανία
Γερμανία
Γερμανία

Γερμανία

ΓΓερμανία

Ισπανία

Ισπανία
Γερμανία
Γερμανία
Πορτογαλία
Βέλγιο

Βέλγιο

ICC

UPL

DOE

MAR

CEQ

MAK

BCL

CAG

ACI

IBE

AGC

POR

HEL

CAL

LUX

CHE

INA

ELL

UPL
BAY
BAY
STE
CYA

DOE

ZEN
STE

UPL

ZEN

GHA

CEQ

MCL

BCL

ACI

FMC

IBE
INA

ELF
ELL

POR
LUX

HEL

CAL

CYA

INA

UPL

GHA

FMC

POR

DNOC

Γαλλία

ELF

HEL

CEQ

INA

LUX

Deltamethrin

Γαλλία

STE

UPL

BCL

RUF

SRG

AGC

HEL

MAK

HEL

CAL

Dinoterb

Γαλλία

ROP

Endosulfan

Ισπανία

UPL

AVO

INA

LUX

Fenthion

Ελλάδα

BAY

INA

Fenvalerat

Πορτογαλία

CEQ

UPL

MAR

SUM

ACI

LUX

INA

POR

HEL

IQV

CAL

Esfenvalerat
Lindan

Πορτογαλία
Βέλγιο

Parathion

Ιταλία

Parathion-methyl

Ιταλία

UPL
ROP

SUM
HOC

UPL

INQ

ACI

CEQ

LUX

RUF

IBE

CAL

UPL

BAY

CHE

ACI

LUX

UPL

EFT

BAY

CHE

ACI

SOC

IBE

ELF

HEL

CAL

LUX
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A

B

Γ

Ονομασία

Εισηγούμενο
κράτος μέλος

Παρασκευάστριες
εταιρείες

Permethrin

Benalaxyl
Metalaxyl
Chlorthalonil

Ιρλανδία

Πορτογαλία
Πορτογαλία
Κάτω Χώρες

UPL

ZEN MAR MCL

FMC

ELF

HEL

ACI

LUX

UPL ISA
CGA SOC MAK

ISA

HEL

INA

DBA

LUX

IQV

VIS

UPL

EFT

GHA

ISK

BCL

SOC

IBE

PIB

AGC

POR

HEL

INA

JSB

LUX

AVO
AVO

BCL
BCL

LUX
ELF

KCC

CAL

Dinocap

Ελλάδα

RHU

Fenarimol

Ηνωμένο Βασίλειο

DOE

Fentin-acetat
Fentin-hydroxid

Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο

CIB
CIB
LUX

Flusilazol
Imazalil

Ιρλανδία
Λουξεμβούργο

DPD
LEP

JPA

ACI

MAK

LUX

Mancozeb

Ιταλία

SRG
BCL

ICC
ACI

UPL
SIR

RHF
AGC

DPD
ELF

POR

HEL

LUX

ACI

PRS

ELF

SIR

FMF

ACI

UCB

FMF

Maneb
Zineb

Ιταλία
Ιταλία

RHF

BCL

KCC

LUX

TCH

LUX

UPL

ELF

HEL

CAL

Metiram

Ιταλία

BAS

Propineb
Thiram

Ιταλία
Βέλγιο

BAY
JSC

HEL
UNI

BAY

FMF

CAL

LUX

LUX
UPL
ELF
ZEN
AVO

ACI
CAL
CGA

SIR
LUX
BCL

UCB
JSC
MAK

LUX

Ferbam
Ziram

Βέλγιο
Βέλγιο

Propiconazol
Pyrazophos

Γερμανία
Κάτω Χώρες

Quintozen

Ελλάδα

UNI

LUX

Thiabendazol

Ισπανία

MSD

AGC

ELF

Vinclozolin

Γαλλία

BAS

Procymidon
Iprodion

Γαλλία
Γαλλία

SUM
ROP

HEL
AGC

LUX

Chlozolinat

Ελλάδα

ISA

Chlorpropham
Propham
Daminozid
Maleinsäurehydrazid
Tecnazen

Κάτω Χώρες
Κάτω Χώρες
Κάτω Χώρες
Δανία
Ηνωμένο Βασίλειο

KIR
LUX
FIN
UNI
ZEN

MTM

AGC

UNI
CFP

LUX
LUX

Alachlor

Ιταλία

PUS

MOD

IQV

PIB

TRA

LUX

ELF

LUX

IPC

ACI

MAK

HEL

CAL

JSB

Amitrol (Aminotriazol)

Γαλλία

BAY

CFP

HEL

JSB

LUX

Atrazin

Ηνωμένο Βασίλειο

CGA

ACI

OXO MAK

IKE

HEL

CAL

LUX

Simazin

Ηνωμένο Βασίλειο

CGA

BCL

ACI

0X0

IKE

HEL

CAL

LUX

MAK

Bentazon

Γερμανία

BAS

AGC

HEL

LUX

Chlortoluron

Ισπανία

STE

PUS

AGL

CGA

IPC

BCL
SRG

ACI
POR

SOC
HEL

MAK
CAL

ARA
LUX
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A

B

Γ

I

Ονομασία

Εισηγούμενο
κράτος μέλος

ΠαρΠαρασκευάστριες Γαρασκενάστριες
εταιρείες

I

2,4-D

Ελλάδα

NUF

ROP

AGL

ACI

DOE

CFP
HEL

SOC
CAL

ΑΗΜ
LUX

ΤΗΝ

ΙΒΕ

AVO
PUS

KIR

2,4-DB

Ελλάδα

ACI

ΑΗΜ

Ethofumesat

Ισπανία

ΡΤΜ
LUX

FSG
BCL

SRG
HEL

Fluroxypyr
Glyphosat

Γερμανία
Γερμανία

DOE
FSG

HPQ

NUF

STE

UPL

ALK

ZEN

PUS

MAR

CEQ

CHE
SOC

MOD
OXO

IPC
MAK

BCL
HRM

CAG
IKE

TES

IBE

IQV

ARA

SRG

PIB
CAL

AGC
INA

ELF
GRW

POR
KCS

HEL
LUX

ROP
ROP

ACI
PTM

CFP
ACI

Ioxynil
Bromoxynil

Γαλλία
Γαλλία

Isoproturon

Γερμανία

MAK LUX
CFP MAK

LUX

MCPA

Ιταλία

STE

ROP

UPL

PUS

CEQ

AVO

IPC

BCL

GHA
ACI

CAG
POR

SOC
HEL

MAK
CAL

SRG
INA

AGC
LUX

NUF

ROP

BAS

AGL

ACI

CFP

0X0

AZC

AHM

LUX

ACI

CFP

AZC

ESK

MCPB

Ιταλία

Mecoprop

Δανία

Mecoprop-P

Δανία

ACI

AHM

ROP

AGL

BCL

AZC

LUX

ESK

ROP

BAS

KVK

BCL

AHM

AGL

LUX

ESK

BCL
DPD

DPD

Metsulfuron-methyl
Thifensulfuron-methyl

Γαλλία
Γαλλία

Triasulfuron

Γαλλία

CGA

Molinat
Monolinuron
Linuron

Πορτογαλία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο

HPQ
AVO
LUX

ZEN

0X0

CHB

AVO

IPC

MAK

CAL

INA

Paraquat

Ηνωμένο Βασίλειο

HEL

UPL

ZEN

BCL

APO

PIB

MAR

HEL

CAL

INA

GRW

IPC

MAK

AGS

LUX

Deiquat

Ηνωμένο Βασίλειο

ZEN

BCL

Pendimethalin

Ισπανία

CYA

STE

GHA

SRG

AGC

POR

AVO

SRG

KIR

PTM

BCL

Desmedipham

Ισπανία

LUX

Phemedipham

Ιρλανδία

AVO

FSG

SRG

PTM

MTM

TFP

BCL

HEL

CAL

LUX

RHF
STE
GAE

BCL
AGL
SPI

LUX
AGC
KIL

SOX

HEN

BHS

VET

LUX

PUS

Propyzamid
Pyridat
Warfarin

Δανία
Κάτω Χώρες
Ιρλανδία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος με την κωδική ένδειξη, το όνομα και τη διεύθυνση της παρασκευάστριας εταιρείας

Κωδική ένδειξη
ACI

'0ν'Ονομα α
ACI International

Διεύθυνση
Avenue Albert 254
Β-1180 Bruxelles

AGC

AgriChem

Koopvaardijweg 9
NL-4906 CV Oosterhout

AGL

Agrolinz

Agrarchemikalien GmbH
Arabellastraße 4
D-81925 München

AGS

Agrolac SA

Juan Sébastian Bach, 7 bis 2° A
E-08021 Barcelona

AHM

AH Marks & Co Ltd

Wyke, Bradford
West Yorkshire BD 12 9EJ
United Kingdom

ALK

Alkaloida Europe

Avenue Albert 255
B-1180 Bruxelles

APO

Aporta SA

Plaza Urquinaona, 6
E-08010 Barcelona

ARA

Aragonesas Agro SA

Paseo de Recoletos, 27
E-28004 Madrid

AVO

AgrEvo GmbH

Building K 607
D-65926 Frankfurt/Main

AZC

Akzo Chemicals

Barchman Wuyterslaan 10
NL-3800 AE Amersfoort

BAS

BASF AG

Postfach 120

Registrierung

D-67114 Limburgerhof

BAY

Bayer AG

Pflanzenschutzzentrum Monheim

BCL

PF-E/Registrierung
Barclay Chemicals

D-51368 Leverkusen-Bayerwerk
Barclay House
Lilmar Industrial Estate

Santry, Dublin 9
Ireland

BHS

B.H. Schilling

via Fantoli 21 /13
1-20138 Milano

CAG

Chimac-Agriphar SA

CAL

Calliope SA

Rue de Renory 26
B-4102 Ougrée (Seraing)
Boîte postale 80
Route d'Artix

CEQ

Cequisa

F-64150 Noguères
Muntaner, 322 1° l a
E-08021 Barcelona

CFP

CFPI

28, boulevard Camélinat
F-92233 Gennevilliers

CGA
CHB

CIBA-GEIGY Ltd

Noordkustlaan 18

EC Relations Office

B- 1 702 Groot-Bijgaarden

Chemol Bénélux Ltd

Avenue des Arts 44
B- 1 040 Bruxelles

CHE

Cheminova Agro A/S

CIB

CIBA-Geigy Agro BV

PO Box 9
DK-7620 Lemvig
Postbus 4800
NL-4700 BA Roosendaal

CYA

Cyanamid International

Rue de Bosquet 15
B-1348 Louvain-la-Neuve
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Κωδική
ένδειξη

Διεύθυνση

Όνομα

DBA

DeBacker & Associés

Boulevard Brand Whidock 30
B-1200 Bruxelles

DER

Union Derivan SA

Avda. Meridiana, 133
E-08026 Barcelone

DOE

DowElanco Europe

Letcombe Régis, Wantage
Oxon 0X12 9JT
United Kingdom

DPD

Dupont De Nemours
(France) SA

137, rue de l'Université
F-75334 Paris Cedex 07

EFT

Κ & Ν Efthymiadis SA

1 Dodecanisou Str.
GR-54110 Thessaloniki

ELF

Elf Atochem

1, rue des Frères Lumière
F-78373 Plaisir Cedex

ELL

Eliagret SA

38 Aristotelous Str.
GR-10433 Athens

ESK

Esbjerg Kemi A/S

Mâdevej 80
DK-6705 Esbjerg 0

FIN

Fine Agrochemicals Ltd

3 The Bull Ring
Worcester WR2 5AA
United Kingdom

FMC

FMC Europe NV

Avenue Louise 480, Box 9
B-1050 Bruxelles

FMF

FMC foret SA

Qlle Côrcega, 293
E-08008 Barcelona

FSG

Feinchemie Schwebda

Leuchtbergstrafie 38
D-37269 Eschwege

GAE

Gaeleo Ltd

Little Island Co
Cork
Ireland

GHA

Gharda Chemicals Ltd

27 Woodside Avenue
London SE25 5DW
4UK

GQS

General Quimica SA

Ctra. Puentelarra, km 5
E-01213 Comuniôn/Alava

GRW

Grower

17 Bizaniou Str.
GR-15669 Papagos, Athens

HEL

Helm AG

Nordkanalstrafie 28
D-20097 Hamburg

ΗΕΝ

Hentschke & Sawatzki

Kampstrafie 85
D-24539 Neumunster

HOC

Hockley International Ltd

Hockley House,
354 Park Lane
Poynton Stockport SK 12 1RL
United Kingdom

HPQ

Herbex Produtos
Quimicos Lda.

Estrada de Albarraque
P-2710 Sintra

Η RM

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257
B-3800 Sint Truiden

ΙΒΕ

Iberotam

Avda. Rafaël de Casanovas, 81
E-08100 Mollet del Vallès

ICC

Indofil Chemicals Co

15, Hyde Park Gardens
London W 2
United Kingdom

ΙΚΕ

Industriel Kern Espag.

Paseo de la Castellana, 156 1° Pl.
E-28046 Madrid

ΙΝΑ

Industries Afrasa

Ciudad de Sevilla, 53
46988-Pol. ind. Fuente del Jano
Espana-Paterna (Valencia)
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Κωδική
ένδειξη

INQ

IPC

IQV
ISA

ISK

Όνομα

Διεύθυνση

Industries Químicas

Avenida del Valle, 15

del Noroeste SA

E-28003 Madrid

I. Pi.Ci.

Via Fratelli Beltrami, 11

Industrie Prodotti
Chimici

1-20026 Novate Milanese

Industries Químicas

Avda. Rafaël de Casanovas, 81

del Vallès

E-08100 Mollet del Vallès

ISAGRO Sri

Palazzo Raffaello

Centro Direzionale

Via Cassanese, 224

Milano Oltre

1-20090 Segrate (MI)

ISK Biotech Europe

Avenue Louise 480-128
B- 1 0 50 Bruxelles

JPA
JSB

Janssen Pharmaceutica

Turnhoutseweg 30

Plant Protection Div.

B-2340 Beerse

SA John & Stephen B.

38, avenue Hoche
F-75008 Paris

JSC

JSC International

KCC

Kocide Chem. Corp.

The Frensham Suite, Friary Court
13-21 High Street
Guildford Surrey GUI 3DG
United Kingdom
Via T. Invrea, 12/3

KCS

K.C.S. Products

3 West Close

1-16129 Genova

Waresley Sandy
Bedfordshire SG19 3BY

KIL

Killgerm Chemicals

United Kingdom
115 Wakefield Rd
Osset, West Yorkshire

KIR

Kemira Agro Bénélux

United Kingdom
Avenue Einstein
B-1300 Wavre

KVK

KVK AGRO A/S

Gl. Lyngvej 2
PO Box 259

DK-4600 K0ge

LEP

Farma-Lepori SA

Apartado de Correos 182

LUX

B.V. Luxan

Postbus 9

Registration Departm.

NL-6600 AA Elst

Makhteshim Agan

Avenue Louise 283, Box 7

Intern. Coordination

B- 1 050 Bruxelles

E-43700 El Vendrell

MAK

MAR

Marubeni UK pic

120 Moorgate
London EC2M 6SS

United Kingdom
MCL

Mitchell Cotts
Chemical Ltd

PO Box 6
Steanard Land
Mirfield

West Yorkshire WF14 8QB
United Kingdom
MOD

Monsanto SA

Avenue de Tervuren 270-272

MSD

Merck, Sharp & Dohme

Zweefliegtuigstraat 6

Agrcul. Research

B- 1 130 Bruxelles

B- 1 1 50 Bruxelles

MTM

MTM Agrochemicals

18 Liverpool Road
Great Sankey, Warrington
Cheshire WA5 1QR

United Kingdom

NPS

Nisso Chemical Europe

Königsallee 90
D-40212 Düsseldorf
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Κωδική
ένδειξη

NUF

OXO

Όνομα

Διεύθυνση

Law Offices of Samuel

68, boulevard de Courcelles

Pisar

F-75017 Paris

OXON Italia SpA

Via Sempione, 195
1-20016 Pero (Milano)

PIB

POR

Pilar Ibérica SL

Apartado de Correos 466

Juan Amich Gali

E-08080 Barcelona

Portman Agrochemicals

Apex House, Grand Arcade,
Tally Ho Corner 454
London Ni 2 OEH

United Kingdom

PRS .

Procida SA

Boîte postale 1 Saint Marcel

Usine de Saint-Michel

F- 1 3367 Marseille Cedex 11

PTM

Pen-Tsao-Materia
Medica Center GmbH

Bergstraße 11
D-20095 Hamburg

PUS

Phytorus SA

PA La Malnoue

57, boulevard de l'Europe
F-77184 Émerainville

RHF

Rohm & Haas France

La Tour de Lyon
185, rue de Bercy
F-75579 Paris Cedex 12

RHU

Rohm & Haas UK

Lennig House,
2 Masons Avenue

Croydon CR9 3NB
United Kingdom

ROP

RUF

Rhône-Poulenc Agro

14-20 rue Pierre Baizet
F-69009 Lyon Cedex 09

Roussel Uclaf

102, route de Noisy

Agrovet Division

F-93230 Romainville

SIR

Bakelite Italia
(Sirlite SpA)

Via Mazzini, 104
1-20158 Solbiate Olona
(Varese)

SOC

SANC

149, rue Oberkampf
F-75011 Paris

SOX

Sorex Ltd

St Micheals Road

Widnes, Cheshire WA8 8TJ
United Kingdom

SPI

C.F. Spiess & Sohn

Postfach 1260
D-67262 Grünstadt

SRG

Stefes Research GmbH

Postfach 1450

D-50143 Kerpen

SUM

Sumitomo (UK) pic

TCH

Topchem BV

Vitner's Place
68 Upper Thames St
London EC4V 3BJ
United Kingdom
Hollandselaan 27
NL-1213 AM Hilversum

TES

Tessenderlo Chemie

Stationsstraat z/n
B-3980 Tessenderlo

TFP

Task Force

Kemisk Værk Køge

Phenmedipham TOP2

Gl. Lyngvej 2
PO Box 259

D-4600 Køge

ΤΗΝ

Thore Nielsen Aps

Fredensgade 10
DK-7400 Herning
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Κωδική
ένδειξη

ΤΟΜ

'Ονομα

Tomen France SA

Διεύθυνση

18, avenue de l'Opéra
F-75001 Paris

TRA

Tradi-agri SA

38, avenue Hoche
F-75008 Paris

UCB

UCB SA
Chemical Sector

Avenue Louise 326
B-1050 Bruxelles

UNI

Uniroyal Chemical

Kenneth House
4 Langley Quay, Slough
Berkshire SL3 6EH

UPL

United Phosphorus Ltd

United Kingdom
The Londoner
Welbeck Street
London WIM 8HS

VET

Vetyl-Chemie

United Kingdom
Gewerbestraße 12-14
D-66557 Illingen/Saar

VIS

Vischimi Sri

Via Friuli, 55
1-20121 Milano

ZEN

Regulatory Affaire
Department

Zepeca Agrochemicals

Fernhurst, Haslemere
Surrey GU27 3JE
United Kingdom
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κατάλογος με την υποδεικνυόμενη από κάθε κράτος μέλος αρχή
ΒΕΛΓΙΟ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Ministère de l'agriculture
Inspection des matières premières

Pesticide Control Service

Manhattan Center-Office Tower

Abbotstown, Castleknock

Avenue du boulevard, 21 (9e étage)

IRL-Dublin 15

Department of Agriculture, Food and Fisheries

B-1210 Bruxelles
ΔΑΝΙΑ

Ministry of Environment
Danish Environmental Protection Agency
Pesticide Division

ΙΤΑΛΙΑ
Ministero della Sanità

DG Igiene Alimentare e Nutrizione
Divisione V (fitofarmaci e residui)

Strandgade 29
DK-1401 Copenhagen Κ

Piazza G. Marconi, 25

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft (BBA)
Abteilung für Pflanzenschutzmittel und Anwendungstechnik (AP)

Administration des services techniques de l'Agriculture
Service de la protection de végétaux

Messeweg 11-12
D-38104 Braunschweig

1-00144 Roma

Boîte postale 1904
16, route d'Esch
L-1019 Luxembourg

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Γεωργίας
Γενική Διεύθυνση φυτικής παραγωγής
Διεύθυνση προστασίας φυτικής παραγωγής
Τμήμα γεωργικών φαρμάκων
Ιπποκράτους 3-5
GR-10679 Αθήνα
ΙΣΠΑΝΙΑ

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria
Juan Bravo, 3 Β
E-28006 Madrid

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen
PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Instituto de Protecção da Produção Agro-Alimentar
Centro Nacional de Protecção da Produção Agricola (IPPAA-CNPPA)
Quinta do Marqués
P-2780 Oeiras

ΓΑΛΛΙΑ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ministère de l'agriculture
Service de la protection des végétaux

Pesticides Safety Directorate
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

175, rue du Chevaleret

Rothamstead

F-75646 Paris Cedex 13

United Kingdom Harpenden, Herts AL5 2SS
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 934/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Απριλίου 1994

για τη θέσπιση των ειδικών κανόνων διαχείρισης και κατανομής όσον αφορά ορισμένες
ποσοτικές ποσοστώσεις για τα κλωστοϋφαντουργικά που θεσπίζει o κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
517/94

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/94 του Συμβουλίου της 7ης
Μαρτίου 1994 περί της θεσπίσεως κοινών κανόνων για τις
εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες
τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφω
νίες, πρωτόκολλα ή άλλους διμερείς διακανονισμούς ή
άλλους κοινοτικούς κανόνες εισαγωγής ('), και ιδίως το
άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 6, το άρθρο 20 και το άρθρο 21
παράγραφοι 2 και 3,
Εκτιμώντας :

ότι το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 517/94,
καθιέρωσε ποσοτικές ποσοστώσεις στην εισαγωγή
ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής
ορισμένων τρίτων χωρών και προέβλεψε, στο άρθρο 17
παράγραφος 2, ότι αυτές οι ποσοστώσεις θα χορηγούνται με
τη χρονολογική σειρά παραλαβής των κοινοποιήσεων των
κρατών μελών κατά σειρά προτεραιότητας -

ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, υπάρχουν σοβαροί
λόγοι να πιστεύουμε ότι για ορισμένες από αυτές τις ποσο
στώσεις οι αιτήσεις παροχής άδειας για εισαγωγή, που θα
κοινοποιήσουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, θα
υπερβαίνουν κατά πολύ τα ποσοτικά όρια που έχουν καθο
ριστεί για το έτος 1994 ·

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/94 προβλέπει στο άρθρο 17
παράγραφος 3 ότι είναι δυνατόν, υπό αυτές τις συνθήκες να
χρησιμοποιηθούν μέθοδοι που διαφέρουν από τη μέθοδο
χορήγησης των ποσοστώσεων που βασίζεται αποκλειστικά
στη χρονολογική σειρά παραλαβής των κοινοποιήσεων των
κρατών μελών, και να προβλεφθεί η υποδιαίρεση των ποσο
στώσεων σε δόσεις

ότι το σημαντικό μέγεθος των υπερβάσεων που προβλέπο
νται και έχουν ήδη διαπιστωθεί βάσει των κοινοποιήσεων
που έχει καταχωρήσει η Επιτροπή, δικαιολογεί την υποδιαί
ρεση των εν λόγω ποσοστώσεων σε δόσεις πράγμα που θα

επιτρέψει προοδευτική εφαρμογή που θα λαμβάνει υπόψη
την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά - ότι είναι
σκόπιμο, συνεπώς, να υποδιαιρεθούν οι εν λόγω ποσοστώ
σεις σε δόσεις και να προβλεφθεί ότι η πρώτη δόση θα
κατανεμηθεί βάσει των αιτήσεων για παροχή άδειας εισα
γωγής που θα υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών
μελών και θα κοινοποιηθούν στην Επιτροπή πριν τις 31
Μαρτίου 1994
(') ΕΕ αριθ. L 67 της 10. 3. 1994, σ. 1 .

ότι φαίνεται σκόπιμο να επιλεγεί, όσον αφορά την πρώτη
δόση, μία μέθοδος κατανομής που να λαμβάνει υπόψη τα
παραδοσιακά ρεύματα συναλλαγών ώστε να εξασφαλιστεί
προοδευτική μετάβαση προς το καθεστώς που προβλέπει o
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/94 και, για το σκοπό αυτό, είναι
σκόπιμο να υποδιαιρεθούν οι ποσοστώσεις που θα χορηγη
θούν στο πλαίσιο της πρώτης δόσεως σε δύο μέρη, εκ των
οποίων το ένα θα προορίζεται για τους παραδοσιακούς
εισαγωγείς και το άλλο για τους άλλους αιτούντες, ότι το
αντίστοιχο μέρος για καθεμία από τις δύο αυτές κατηγορίες
εμπορευμάτων θα καθοριστεί σε επίπεδα που ενώ θα
λαμβάνουν με ρεαλιστικό τρόπο υπόψη τα παραδοσιακά
ρεύματα, θα εξασφαλίζουν ωστόσο σημαντική πρόσβαση
στις ποσοστώσεις που θεσπίζει o κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
517/94 στην κατηγορία των εισαγωγέων που δεν ανήκουν
στους παραδοσιακούς, και ότι είναι σκόπιμο να καθοριστεί
η ένοια των παραδοσιακών εισαγωγέων, αφού ληφθεί
υπόψη το γεγονός ότι το έτος 1993 δεν μπορεί να χρησιμεύ
σει ως σημείο αναφοράς λόγω των διαφόρων στρεβλώσεων
που χαρακτήρισαν αυτήν την περίοδο στο εσωτερικό της
Κοινότητας ·
ότι, για λόγους δίκαιης κατανομής είναι σκόπιμο να περιο
ρισθεί το ποσόν που μπορεί να χορηγηθεί μεμονωμένα
στους παραδοσιακούς εισαγωγείς για καθεμία από τις κατη
γορίες και ενδιαφερόμενες χώρες στο επίπεδο των ποσοτή
των που πράγματι εισήχθησαν το 1992 από καθέναν από
τους εισαγωγείς για τις ίδιες κατηγορίες και χώρες, και να
προβλεφθεί, για λόγους χρηστής διαχείρισης, ότι αν το
σύνολο των ποσοτήτων που θα χορηγούνται στους παραδο
σιακούς εισαγωγείς υπερβαίνει το τμήμα που προορίζεται
για αυτούς οι ποσότητες που χορηγούνται σε καθέναν από
αυτούς θα μειώνονται κατ' αναλογία -

οτι, όσον αφορά το μέρος, που προορίζεται για τους άλλους
εμπορευομένους, που θα κατανεμηθεί σύμφωνα με τη
χρονολογική σειρά παραλαβής των κοινοποιήσεων των
κρατών μελών, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση σε όσο το
δυνατόν περισσότερους είναι σκόπιμο να καθοριστεί μια
μέγιστη ποσότητα ανά κατηγορία προϊόντων που θα χορη
γείται στον κάθε εμπορευόμενο οτι, με σκοπό την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των
ποσοτήτων που θα εγκριθούν οριστικά, κατ' εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να καθοριστεί η διάρ
κεια ισχύος των αδειών εισαγωγής σε 90 ημέρες από την
ημερομηνία εκδόσεως των αδειών από τα κράτη μέλη, και
να επιτραπεί αυτή η έκδοση, η οποία σύμφωνα με το άρθρο
19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94 πρέπει να πραγματο
ποιηθεί εντός των πέντε εργάσιμων ημερών μετά την κοινο
ποίηση της απόφασης της Επιτροπής μόνο στο βαθμό που o
ενδιαφερόμενος εμπορευόμενος μπορεί να αποδείξει την

28. 4. 94

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 107/20

ύπαρξη σύμβασης και διαβεβαιώνει ότι δεν έχει ακόμα
λάβει, στο εσωτερικό της Κοινότητας, για την εν λόγω
κατηγορία και χώρα, άδεια εισαγωγής·
ότι η οριστική έγκριση από την Επιτροπή, σύμφωνα με τους
ειδικούς κανόνες διαχείρισης και κατανομής που εισάγει o
παρών κανονισμός των ποσοτήτων που θα κοινοποιηθούν
μεταξύ 13 και 30 Μαρτίου 1994 συμπεριλαμβανομένης
απαιτεί την κοινοποίηση ορισμένων δεδομένων από μέρους
των κρατών μελών · ότι είναι, συνεπώς σκόπιμο να διευκρι
νισθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες και, για να εξασφαλι
σθεί έγκριση από την Επιτροπή, να εξασφαλιστεί ότι αυτή η
κοινοποίηση θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό ·

ότι τέλος είναι σκόπιμο, για να αποκλεισθεί οποιαδήποτε
αμφιβολία, να διευκρινισθεί ότι οι κανόνες διαχείρισης και
κατανομής που υπαγορεύονται από τον παρόντα κανονισμό,
κατ' εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94, εφαρμό
ζονται από τις 13 Μαρτίου 1994, ημερομηνία ενάρξεως
ισχύος του προαναφερθέντος κανονισμού ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη που εξέφρασε η επιτροπή του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/94,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 4

Το ποσό που θα μπορεί να χορηγηθεί μεμονωμένα στους
παραδοσιακούς εισαγωγείς για καθεμία από τις εν λόγω
κατηγορίες και χώρες δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις πράγ
ματι εισαχθείσες ποσότητες κατά το 1992 για καθεμία από
αυτές τις κατηγορίες και χώρες.
Εάν το σύνολο των ποσοτήτων που χορηγούνται στους

παραδοσιακούς εισαγωγείς βάσει των ποσοτήτων που
κοινοποιούν τα κράτη μέλη υπερβαίνει το μέρος που τους
αναλογεί, οι ποσότητες που χορηγούνται σε καθένα από
αυτούς μειώνεται κατά αναλογία.
Άρθρο 5

Οι αιτήσεις για την παροχή άδειας εισαγωγής που υποβάλ
λονται από τους άλλους εμπορευόμενους και κοινοποιού
νται στην Επιτροπή εξατάζονται με τη χρονολογική σειρά
παραλαβής των κοινοποιήσεων των κρατών μελών, αλλά θα
γίνονται δεκτές όσον αφορά καθέναν απ' αυτούς μόνο για
ποσότητες που προορίζονται στις μέγιστες ποσότητες ανά
κατηγορία που αναφέρεται στο παράρτημα III. Αυτές οι
μέγιστες ποσότητες θα μπορούν αν αυξηθούν, σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 25 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 517/94, εάν βάσει των κοινοποιήσεων των
κρατών μελών, διαπιστωθεί από την Επιτροπή, ότι οι ποσό
τητες του τμήματος που τους αναλογεί παραμένουν αχρησι
μοποίητες

Αρθρο 1

O παρών κανονισμός θεσπίζει ορισμένους ειδικούς κανόνες
σχετικά με τη διαχείριση και την κατανομή των ποσοτικών
ποσοστώσεων, για το έτος 1994, που αναφέροντια στο
παράρτημα I.

Άρθρο 2

Οι ποσοτικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1
υποδιαιρούνται σε δόσεις εκ των οποίων η πρώτη, που
αφορά τις ποσότητες που αναφέρονται στι παράρτημα II, θα
κατανεμηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται
στον παρόντα κανονισμό με βάση τις αιτήσεις για παροχή
άδειας εισαγωγής που υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών και κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν
τις 31 Μαρτίου 1994.

Άρθρο 3

H πρώτη δόση που αναφέρεται στο άρθρο 2 υποδιαιρείται
σε δύο μέρη όπως αναφέρεται στο παράρτημα II, εκ των
οποίων το ένα μέρος προορίζεται για τους παραδοσιακούς
εισαγωγείς και το άλλο για τους άλλους εμπορευόμενους.

Άρθρο 6

H διάρκεια ισχύος των αδειών εισαγωγής που θα εκδοθούν
από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών είναι 90 ημέρες
από την ημερομηνία έκδοσης.

Οι άδειες εισαγωγής θα χορηγηθούν από τις αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών στο μέτρο που o ενδιαφερόμενος επιχει
ρηματίας μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη σύμβασης και
επιβεβαιώνει με γραπτή δήλωση ότι δεν έχει ακόμα λάβει,
στο εσωτερικό της Κοινότητας για την εν λόγω κατηγορία
και χώρα, άδεια εισαγωγής που εκδόθηκε κατ' εκτέλεση του
παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, το συντομότερο
δυνατό, για καθεμία από τις κοινοποιήσεις που πραγματο
ποιούνται πριν τις 31 Μαρτίου 1994, ανά ενδιαφερόμενη
κατηγορία και χώρα, τις ποσότητες που ζητεί κάθε εμπο
ρευόμενος αναφέροντας ενδεχομένως για τις αιτήσεις που
υποβλήθηκαν από τους παραδοσιακούς εισαγωγείς κατά
την έννοια του άρθρου 3, τις ποσότητες που εισήχθηκαν
από καθέναν από αυτούς κατά το έτος 1992.
Άρθρο 8

Θεωρούνται ως παραδοσιακοί εισαγωγείς μιας κατηγορίας
προϊόντων καταγωγής μιας από τις χώρες που αναφέρονται
στο παράρτημα II, οι εισαγωγείς που αποδεικνύουν στις
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ότι έχουν εισάγει κατά
το έτος 1992 προϊόντα που υπάγονται στην ίδια κατηγορία

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

και κατάγονται από την ίδια χώρα.

Εφαρμόζεται από τις 13 Μαρτίου 1994.

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

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 1994.
Γ\α την Επιτροπή
Léon BRITTAN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Ποσοτικοί περιορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 1
Τρίτη χώρο

Κίνα

Κατηγορία

ex
ex
ex
ex
ex
ex

13 (')
18 (')
20 (')
24 (')
39 (')
78 (')
115
117

Δημοκρατία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Κροατία και
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

1 000 τεμάχια
τόνοι
τόνοι

1 000 τεμάχια
τόνοι
τόνοι

Ποσότητες

150,0
98,0
10,0
120,0
10,0
3,0
450,0
450,0

156
157
159
161

τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι

4
5
6
7
8
15
21

1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000

76
78

τόνοι
τόνοι

2
2α
6
7
8
16

τόνοι
τόνοι
1 000 τεμάχια

8 544,0
1931,0
954,0

1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια

571,0
2 568,0
567,0

118
120
ex 136 (') O

Βόρεια Κορέα

Μονάδα

950,0
63,0
285,0

760,0
5400,0
3 020,0
10 777,0

τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια

285,0
119,0
144,0
93,0
133,0
107,0
2 857,0
74,0
115,0

(') Οι κατηγορίες με την ένδειξη «ex» είναι προϊόντα άλλα από μαλλί ή ίνες εκλεκτής ποιότητας, από βαμβάκι ή συνδετικά, ή από
τεχνητές κλωστοϋφαντουργικές ύλες.

0 Αυτή η κατηγορία καλύπτει μόνο τα υφασμένα προϊόντα και λοιπά προϊόντα από μετάξι, άλλα από τα μη ξεβαμμένα «ξεπλυμένα»
ή ξεβαμμένα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 5007 20 19, 5007 2031 , 5007 20 39, 5007 2041 , 5007 20 59, 5007 2061 , 5007 2069,
5007 2071 , 5007 90 30, 5007 90 50 και 5007 90 90.

Αριθ. L 107/23

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατανομή της πρώτης δόσης που θα χορηγηθεί για τις αιτήσεις που υποβάλλονται αχό τους εισαγωγείς και
κοινοποιούνται στην Επιτροπή πριν τις 31 Μαρτίου 1994

Τρίτη χώρα

Κίνα

Κατηγορία

ex
ex
ex
ex

13
18
20
24

(')
(')
(')
(')

Μονάδα

Ποσότητες που
προορίζονται για
τους άλλους
εισαγωγείς

Σύνολο

161

τόνοι

75,0
49,0
5,0
60,0
5,0
1,5
225,0
225,0
475,0
31,5
142,5
380,0
2 700,0
1 510,0
5 389,0

Βόρεια Κορέα

4
5
6
7
8
15
21
76
78

1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
τόνοι
τόνοι

142,5
59,5
72,0
46,5
66,5
53,5
1 428,5
37,0
57,5

57,0
23,8
28,8
18,6
26,6
21,4
571,4
14,8
23,0

199,5
83,3
100,8
65,1
93,1
74,9
1 999,9
51,8
80,5

Δημοκρατία ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης
Κροατία και πρώην
Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία
της Μακεδονίας

2
2α
6
7
8
16

τόνοι
τόνοι
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια
1 000 τεμάχια

4 272,0
965,5
477,0
285,5
1 284,0
283,5

1 708,0
386,2
190,8
114,2
513,6
113,4

5 980,0
1351,7
667,8
399,7
1 797,6
396,9

ex 39 (')
ex 78 (')
115
117
118
120
ex 136 ( · )(2)
156
157
159

1 000 τεμάχια
τόνοι
τόνοι
1 000 τεμάχια

Ποσότητες που
προορίζονται για
τους παραδοσιακούς
εισαγωγείς

τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι
τόνοι

30,0
19,6
2,0
24,0

105,0
68,6
7,0
84,0

2,0
0,6
90,0
90,0
190,0
12,6
57,0
152,0
1080,0
604,0

7,0
2,1
315,0
315,0
665,0
44,1
195,5
532,0
3 780,0
2 114,0

2 155,0

7 544,0

(') Οι κατηγορίες με την ένδειξη «ex» είναι προϊόντα άλλα από μαλλί ή ίνες εκλεκτής ποιότητας από βαμβάκι ή συνθετικά, ή από
τεχνητές κλωστοϋφαντουργικές ύλες

0 Αυτή η κατηγορία καλύπτει μόνο τα υφασμένα προϊόντα και λοιπά προϊόντα από μετάξι, άλλα από τα μη ξεβαμμένα «ξεπλυμένα»
ή ξεβαμμένα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 5007 20 19, 5007 20 31 , 5007 20 39, 5007 20 41 , 5007 20 59, 5007 20 61 , 5007 20 69,
5007 20 71 , 5007 90 30, 5007 90 50 και 5007 90 90.

ApiS. L 107/24
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28 . 4. 94

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Μέγιστα ποσά που θα χορηγηθούν στους επιχειρηματίες, άλλους από αυτούς που θεωρούνται παραδοσιακοί εισα
γωγείς της σχετικής κατηγορίας και χώρας

Τρίτη χώρα
Κίνα

Κατηγορία
ex 13

τεμάχια

ex
ex
ex
ex
ex

χιλιόγραμμα
χιλιόγραμμα
τεμάχια
χιλιόγραμμα
χιλιόγραμμα
χιλιόγραμμα
χιλιόγραμμα
χιλιόγραμμα
χιλιόγραμμα
χιλιόγραμμα
χιλιόγραμμα
χιλιόγραμμα
χιλιόγραμμα
χιλιόγραμμα

18
20
24
39
78
115
117
118
120
ex 136
156
157
159
161

Βόρεια Κορέα

4
5
6
7
8
15
21
76
78

Δημοκρατία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Κροατία και
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονί· αζ

Μονάδα

2
2α
6
7
8
16

τεμάχια

Μέγιστο
ποσο

250
100
100
250
100
100
500
500
1000
100
500
500
500
250
250

2 500

τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια
. χιλιόγραμμα
χιλιόγραμμα

2 500
2 500
500
2 500
500
2 500
500
500

χιλιόγραμμα
χιλιόγραμμα
τεμάχια

2 500
2 500
2 500

τεμάχια
τεμάχια
τεμάχια

2 500
2 500
2 500

Αριθ. L 107/25
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 935/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 845/93 για τον καθορισμό των περιφερει
ακών βασικών εκτάσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του συστήματος ενίσχυσης για τους
παραγωγούς ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 για τη θέσπιση καθεστώτος ενίσχυσης
για τους παραγωγούς ορισμένων αροτραίων καλλιερ
γειών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 232/94 (2), και ιδίως τα άρθρα 12 και 16,
Εκτιμώντας:

κρατιδίων του Mecklenburg-Δυτικής Πομερανίας και Κάτω
Σαξωνίας · ότι οι βασικές εκτάσεις στα εν λόγω ομόσπονδα
κρατίδια θα πρέπει, συνεπώς να αποτελέσουν αντικείμενο
προσαρμογής· ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν οι
βασικές εκτάσεις που έχουν θεσπιστεί για ορισμένα
ομόσπονδα κρατίδια, με ισχύ από το έτος εμπορίας
1993/94 ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Διαχείρι
σης για τα Σιτηρά, τις Λιπαρές Ουσίες και τις Αποξηραμένες
Ζωοτροφές,

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 845/93 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3074/93 (4), καθορίζει τις βασικές εκτάσεις που εφαρμόζο
νται στο πλαίσιο του συστήματος ενίσχυσης για τους παρα
γωγούς ορισμένων καλλιεργειών · ότι, στη Γερμανία, έχουν
οριστεί ξεχωριστές βασικές εκτάσεις για κάθε ομόσπονδο
κρατίδιο · ότι η χρήση των ετών αναφοράς 1989, 1990 και
1991 για τον καθορισμό των βασικών εκτάσεων στα νέα
ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας δεν λαμβάνει υπόψη

την ιδιαιτερότητα της κατάστασής τους η οποία οφείλεται
στο γεγονός ότι η ενοποίηση της Γερμανίας πραγματοποιή
θηκε χωρίς μεταβατική περίοδο · ότι οι βασικές εκτάσεις
στα νέα ομόσπονδα κρατίδια χρειάζεται να αποτελέσουν
αντικείμενο προσαρμογής·

ότι έχουν μεταβληθεί τα σύνορα των ομόσπονδων κρατι
δίων του Βραδενβούργου και του Mecklenburg-Δυτικής
Πομερανίας καθώς επίσης και μεταξύ των ομόσπονδων

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άpfyo /

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 845/93 , οι
αριθμοί που αντιστοιχούν στις περιοχές για τη «Γερμανία»,
αντικαθίστανται από τους αριθμούς του παραρτήματος του
παρόντος κανονισμού.
ΆpSpo 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από .
τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από το έτος εμπορίας 1993/94.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αρι3.
αριθ.

L
L
L
L

181 της 1 . 7. 1992, σ. 12.
30 της 3. 2. 1994, σ. 7.
88 της 8. 4. 1993, σ. 27.
276 της 9. 11 . 1993, α 1 .

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 107/26

28. 4. 94

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βασικές εκτάσεις
(σε 1 000 εκτάρια)

Όλες οι
καλλιέργειες
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

·

«Κάτω Σαξωνία
Βραδεμβούργο
Mecklembourg-Δυτική Πομερανία
Σαξωνία
Σαξωνία -Amhalt
Thuringen

1 423,5
878,5
900,9
585,5
845,6
525,1 »

Αραβόσιτος

Λοιπές

καλλιέργειες

Αριθ. L 107/27
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 936/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1112/93 με τον οποίο προσδιορίζονται οι
λεπτομέρειες εφαρμογής του συμπληρωματικού μηχανισμού για τις συναλλαγές στον τομέα
του βοείου κρέατος της Κοινότητας με τη σύνθεση της όπως ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 1985
απέναντι στην Ισπανία και την Πορτογαλία
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
και ιδίως για την Ισπανία, το άρθρο 83 και, για την Πορτο
γαλία, το άρθρο 251 ,

'ApSpo J
Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1 1 12/93 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1112/93 της Επιτροπής ('),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 3437/93 (2), καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του
συμπληρωματικού μηχανισμού για τις συναλλαγές στον
τομέα του βοείου κρέατος και ιδίως το άρθρο 6, τη διάρ
κεια ισχύος των πιστοποιητικών «ΣΜΣ»·

ότι, για να κατανεμηθούν καλύτερα χρονικά οι παραδόσεις
στην Ισπανία και την Πορτογαλία των προϊόντων τα οποία
υπόκεινται στο καθεστώς «ΣΜΣ», θα πρέπει, αφενός να
παραταθεί η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών από δέκα
σε 30 ημέρες δίχως να φθάνει ωστόσο έως τον επόμενο
χρόνο και, αφετέρου, να καταργηθεί η ειδική προθεσμία
που ισχύει για τις θαλάσσιες μεταφορές ·

«'ApSpo 6
Το εκδιδόμενο δυνάμει των άρθρων 1 και 3 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 744/93 πιστοποιητικό "ΣΜΣ" ισχύει

30 ημέρες από την ημερομηνία της πραγματικής του
έκδοσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3719/88. Ωστόσο, λήγει, το
αργότερο, στο τέλος του ημερολογιακού έτους στη διάρ
κεια του οποίου εξεδόθη.»
ApSpo 2

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

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

Βρυξέλλες 27 Απριλίου 1994.

Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 113 της 7. 5. 1993, σ. 10.
O ΕΕ αριθ. L 314 της 16. 12. 1993, σ. 15.

28. 4. 94

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 107/28

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 937/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Απριλίου 1994
για τη θέσπιση οριστικών μέτρων όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών ΣΜΣ για τις
συναλλαγές με την Ισπανία στον τομέα του βοείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι, βάσει των οριστικών μέτρων που αναφέρονται στο

Έχοντας υπόψη :

άρθρο 85 παράγραφος 3 της πράξης προσχώρησης, 9α
πρέπει, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε στρέ
βλωση στην αγορά, να ανασταλεί οριστικά η έκδοση των

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
και ιδίως το άρθρο 85 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας :
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1112/93 της Επιτροπής της
6ης Μαΐου 1994 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρ
μογής του συμπληρωματικού μηχανισμού στις συναλλαγές
ορισμένων προϊόντων στον τομέα του βοείου κρέατος τα
οποία προέρχονται από την Κοινότητα, με τη σύνθεσή της
στις 31 Δεκεμβρίου 1985, και τα οποία προορίζονται για την
Ισπανία και την Πορτογαλία, καθώς και για την κατάργηση
των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3810/91 και (ΕΟΚ) αριθ.
3829/92 (ι), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 936/94 (2), καθόρισε, ιδίως, τα ενδεικτικά
ανώτατα όρια που εφαρμόζονται στον τομέα του βοείου
κρέατος καθώς και τις μέγιστες ποσότητες για τις οποίες
μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά ΣΜΣ ανά δίμηνο ·

πιστοποιητικών ·

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ApSpo 1

1 . H έκδοση πιστοποιητικών ΣΜΣ αναστέλλεται έως τις 2
Μαΐου 1994 για τα ζωντανά βοοειδών, εκτός από τα ζώα
αναπαραγωγής καθαρής φυλής και τα ζώα για ταυρομαχίες.

ότι τα πιστοποιητικά ΣΜΣ που εκδόθηκαν ύστερα από αιτή

2. Οι αιτήσεις πιστοποιητικών ΣΜΣ μπορούν να επανυπο
βάλλόνται από τις 3 Μαΐου 1994.

σεις που υποβλήθηκαν από 28 Μαρτίου 1994 στην Ισπανία
εξήντλησαν το τμήμα του ενδεικτικού ορίου που ισχύει για
το δεύτερο δίμηνο του 1994 όσον αφορά τα ζωντανά ζώα ·

ApSpo 2

ότι η Επιτροπή, κατά συνέπεια, ενέκρινε με τη διαδικασία
του επείγοντος τα κατάλληλα συντηρητικά μέτρα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 697/94 (3) ·

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

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

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 113 της 7. 5. 1993, σ. 10.
(-) Βλέπε σελίδα 27 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
0 ΕΕ αριθ. L 84 της 29. 3. 1994, σ. 31 .

Αριθ. L 107/29
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 938/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994

περί εκδόσεως, στις 30 Απριλίου 1994, πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα
του προβείου και αιγείου κρέατος καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών
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 τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
233/940,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85 του Συμβουλίου της
19ης Δεκεμβρίου 1985 περί του καθεστώτος εισαγωγής που
εφαρμόζεται σε ορισμένες τρίτες χώρες στον τομέα του
προβείου και αιγείου κρέατος, από το έτος 1986 (3), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3890/92 (4), και ιδίως το άρθρο 3,
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3653/85 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)

αριθ. 2779/93 (6), έχει καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής
του καθεστώτος κατά την εισαγωγή που έχει θεσπίσει o
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85 · ότι, σύμφωνα με το
άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3653/85, πρέπει να καθορισθεί σε ποιο μέτρο δύναται να
δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις εκδόσεως πιστοποιητικών
εισαγωγής οι οποίες κατατέθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο
του έτους 1994 ·

ότι, όταν οι ποσότητες για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτή
σεις πιστοποιητικών εισαγωγής είναι ανώτερες από τις
ποσότητες που δύνανται να εισαχθούν κατ' εφαρμογή του
άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3653/85, πρέπει να
μειωθούν οι ποσότητες αυτές κατά ενιαίο ποσοστό,
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ιδίου
κανονισμού ■

ότι, όταν οι ποσότητες για τις οποίες ζητήθηκαν πιστοποιη
τικά είναι κατώτερες ή ίσες με τις ποσότητες που προβλέ
πονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3653/85, όλες οι αιτή
σεις πιστοποιητικών γίνονται αποδεκτές,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρΰρο /

Τα κράτη μέλη εκδίδουν, στις 30 Απριλίου 1994, υπό τους
ακόλουθους όρους τα πιστοποιητικά εισαγωγής που
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3653/85 για τα
οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις από 1ης μέχρι 10 Απριλίου
1994 :

α) για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50,
0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 1 1 , 0204 50 13, 0204 50 15,

0204 50 19, 0204 50 31 και 0204 50 39 οι ζητούμενες ποσό
τητες καταγωγής άλλων τρίτων χωρών, χορηγούνται
καθ' ολοκληρίαν·
β) για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
0204 30 00, 020441 00, 020442 10, 020442 30, 020442 50,
0204 42 90, 0204 43 10, 0204 43 90, 0204 50 51 , 0204 50 53,
0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 και 0204 50 79 οι ζητού

μενες ποσότητες καταγωγής :
— Χιλής χορηγούνται καθ' ολοκληρίαν,
— άλλων τρίτων χωρών, χορηγούνται καθ' ολοκληρίαν ·
γ) για τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
0104 10 30, 0104 10 80 και 0104 20 90 οι ζητούμενες ποσό
τητες καταγωγής άλλων τρίτων χωρών μειώνονται κατά
3,846 %.

ApSpo 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Απριλίου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 27 Απριλίου 1994.

Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

289 της 7. 10. 1989, σ. 1 .
30 της 3. 2. 1994, σ. 9.
348 της 24. 12. 1985, σ. 2.
391 της 31 . 12. 1992, σ. 51 .
348 της 24. 12. 1985, σ. 21 .
252 της 9. 10. 1993, σ. 10.
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Αριθ. L 107/30

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 939/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994

για τον καθορισμό του ποσού κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί το κινητό στοιχείο της εισφο
ράς που εφαρμόζεται στα πίτουρα εν γένει καταγωγής Αργεντινής
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

την εξαγωγή των προϊόντων αυτών μια ειδική φορολογία

Έχοντας υπόψη :

ποσού ίσου με εκείνο κατά το οποίο μειούται το κινητό
στοιχείο της εισφοράς και προσκομίζει ικανοποιητική
απόδειξη της πληρωμής του φόρου αυτού ■

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1058/88 του Συμβουλίου της
28ης Μαρτίου 1988 για την εισαγωγή των πίτουρων εν γένει
και των άλλων υπολειμμάτων από το κοσκίνισμα, το
άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των σιτηρών εκτός από το
καλαμπόκι και το ρύζι και για τροποποίηση του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατι
στική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ι), και ιδίως
το άρθρο 2 παράγραφος 2,

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1193/88 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
84/89 (4), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού
καθεστώτος κατά την εισαγωγή πίτουρων εν γένει και
άλλων υπολειμμάτων έστω και συσσωματωμένων με μορφή
σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργα
σίες των σιτηρών εκτός από το καλαμπόκι και το ρύζι που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2302 30 και 2302 40,

Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1058/88 προβλέπει ότι το
κινητό στοιχείο της εισφοράς, που υπολογίζεται σύμφωνα
με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1620/93 της
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1993 (2), σχετικά με το καθε
στώς εισαγωγής και εξαγωγής των μεταποιημένων προϊό
ντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα μειούται κατά ποσό
που ισούται με το 40 % του μέσου όρου των κινητών στοι
χείων των εισφορών που εφαρμόζονται στα εν λόγω προϊ
όντα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που προηγούνται

του μηνός κατά τη διάρκεια του οποίου καθορίζεται το
ποσό αυτό · ότι η μείωση αυτή εφαρμόζεται στα προϊόντα
που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 2302 30 10, 2302 30 90,
2302 40 10 και 2302 40 90 για ένα ανώτατο όριο μιας μέγι
στης ποσότητας 550 000 τόνων ετησίως, κατά την εισαγωγή
των εν λόγω προϊόντων που κατάγονται από την Αργεντινή,
καθώς και από κάθε άλλη τρίτη χώρα που εφαρμόζει κατά

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

'ApSpo 1

Το ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1058/88 και κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί
το κινητό στοιχείο της εισφοράς που εφαρμόζεται κατά την
εισαγωγή πίτουρων εν γένει και άλλων υπολειμμάτων που
κατάγονται από την Αργεντινή, καθώς και από κάθε άλλη
τρίτη χώρα που ανταποκρίνεται στους όρους που αναφέρο

νται στο εν λόγω άρθρο, καθορίζεται στο παράρτημα.
ApSpo 2

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

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 104 της 23. 4. 1988, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 155 της 26. 6. 1993, σ. 29.

(3) ΕΕ αριθ. L 111 της 30. 4. 1988, σ. 87.
(4) ΕΕ αριθ. L 13 της 17. 1 . 1989, σ. 13.

28. 4. 94

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1994 για τον καθορισμό του ποσού κατά το οποίο πρέπει
να μειωθεί το κινητό στοιχείο της εισφοράς που εφαρμόζεται στα πίτουρα εν γένει καταγωγής Αργεντινής
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Εισφορά

2302 30 10

16,66

2302 3090

35,69

2302 40 10

16^66

2302 40 90

35,69

Αριθ. L 107/31

Αριθ. L 107/32

28 . 4. 94

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαι'κων Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 940/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994
περί καθορισμού του ποσού κατά το οποίο μειώνεται το μεταβλητό στοιχείο της εισφοράς που
εφαρμόζεται στα πίτυρα εν γένει καταγωγής Αιγύπτου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου καθορίζεται το ποσο
αυτό·

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1030/77 του Συμβουλίου της
17ης Μαΐου 1977 περί συνάψεως προσωρινής συμφωνίας τον
Δημοκρατίας της Αιγύπτου ('), και ιδίως την παράγραφο 3

δεύτερο εδάφιο της ανταλλαγής επιστολών που αφορά το
άρθρο 13 της συμφωνίας,
Εκτιμώντας:

ότι θα ληφθούν υπόψη τα μεταβλητά στοιχεία που εφαρμό
ζονται στα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2302 10, 2302 20,
2302 30, 2302 40 κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο
και Μάρτιο 1994,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆpSpo 1

ότι η ανταλλαγή επιστολών που περιλαμβάνεται στον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1030/77 προβλέπει ότι το μεταβλητό
στοιχείο της εισφοράς που υπολογίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1620/93 της Επιτρο
πής (2) σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής και εξαγωγής
μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα
μειώνεται κατά ένα ποσό που καθορίζεται ανά τρίμηνο από
την Επιτροπή · ότι το ποσό αυτό είναι ίσο προς το 60 % του
μέσου όρου των μεταβλητών στοιχείων των εισφορών που
ισχύουν κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται από το

Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο
της ανταλλαγής επιστολών που ορίζεται στο παράρτημα του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1030/77 και κατά το οποίο μειώνε
ται το μεταβλητό στοιχείο που εφαρμόζεται στα πίτυρα εν
γένει καταγωγής Αιγύπτου καθορίζεται στο παράρτημα.
'ApSpo 2

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

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 126 της 23. 5. 1977, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 155 της 26. 6. 1993, α 29.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1994 κερί καθορισμού του ποσού κατά το οποίο μειώνε
ται το μεταβλητό στοιχείο της εισφοράς κου εφαρμόζεται στα πίτυρα εν γένει καταγωγής Αιγύπτου
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό

2302 10 10

24,98

2302 10 90

53,54

2302 20 10

24,98

2302 20 90

53,54

2302 30 10

24,98

2302 30 90

53,54

230240 10

24,98

230240 90

53,54

Αριθ. L 107/33
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Αριθ. L 107/34

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 941/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994
περί καθορισμού τον ποσού κατά το οποίο μειώνεται το μεταβλητό στοιχείο της εισφοράς που
εφαρμόζεται για τα πίτυρα και βίττα καταγωγής Αλγερίας, Μαρόκου και Τυνησίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1512/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί συνάψεως συμφωνίας υπό μορφή
ανταλλαγής επιστολών σχετικά με το άρθρο 22 της συμφω
νίας συνεργασίας και το άρθρο 15 της προσωρινής συμφω
νίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
της Δημοκρατίας της Τυνησίας, που αφορά την εισαγωγή
στην Κοινότητα πιτύρων και βιττών καταγωγής Τυνη
σίας ('), και ιδίως την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο της
ανταλλαγής επιστολών,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1518/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί συνάψεως συμφωνίας υπό μορφή
ανταλλαγής επιστολών σχετικά με το άρθρο 21 της συμφω
νίας συνεργασίας και το άρθρο 14 της προσωρινής συμφω
νίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας που αφορά την εισα
γωγή στην Κοινότητα πιτύρων και βιττών καταγωγής Αλγε
ρίας (2), και ιδίως την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο της
ανταλλαγής επιστολών,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1525/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί συνάψεως συμφωνίας υπό μορφή
ανταλλαγής επιστολών σχετικά με το άρθρο 23 της συμφω
νίας συνεργασίας και το άρθρο 16 της προσωρινής συμφω
νίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και

του Βασιλείου του Μαρόκου, που αφορά την εισαγωγή στην
Κοινότητα πιτύρων και διττών καταγωγής Μαρόκου (3), και
ιδίως την παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο της ανταλλαγής
επιστολών,

Εκτιμώντας :

(ΕΟΚ) αριθ. 1518/76 και (ΕΟΚ) αριθ. 1525/76 προβλέπει ότι
το μεταβλητό στοιχείο της εισφοράς, που υπολογίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1620/93 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1993 (4), σχετικά με
το καθεστώς εισαγωγής και εξαγωγής μεταποιημένων
προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα μειώνεται
κατά ένα ποσό που καθορίζεται κάθε τριμηνία από την
Επιτροπή ■ ότι το ποσό αυτό είναι ίσο προς το 60 % του
μέσου όρου των μεταβλητών στοιχείων των εισφορών που
ισχύουν κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται του μήνα
κατά τη διάρκεια του οποίου καθορίζεται το ποσό αυτό ·

ότι θα ληφθούν υπόψη τα μεταβλητά στοιχεία που εφαρμό
ζονται στα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 2302 30 και 2302 40
κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 1994,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρ$οο 1

Το ποσό το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεύτερο
εδάφιο της ανταλλαγής επιστολών που συνιστά τη συμφω
νία την προσαρτημένη στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ.
1512/76, (ΕΟΚ) αριθ. 1518/76 και (ΕΟΚ) αριθ. 1525/76, και
κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί το μεταβλητό στοιχείο της
εισφοράς που εφαρμόζεται στα πίτυρα κάι βίττα κατα
γωγής αντιστοίχως Τυνησίας Αλγερίας και Μαρόκου,
καθορίζεται στο παράρτημα.

ApSpo 2

ότι η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών που
προσαρτάται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1512/76,

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 27 Απριλίου 1994.
Γ\α την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 19.
(2) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 37.
(3) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 53.

(4) ΕΕ αριθ. L 155 της 26. 6. 1993, σ. 29.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1994 περί καθορισμού του ποσού κατά το οποίο μειώνε
ται το μεταβλητό στοιχείο της εισφοράς που εφαρμόζεται για τα πίτουρα καταγωγής Αλγερίας, Μαρόκου
και Τυνησίας
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Εισφορά

2302 30 10

24,98

2302 30 90

53,54

230240 10

24,98

230240 90

53,54

Αριθ. L 107/35
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Αριθ. L 107/36

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 942/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994

περί καθορισμού του ποσού το οποίο πρέπει να μειωθεί κατά την εισφορά που εφαρμόζεται
στην όρυζα που εισάγεται από την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2412/73 (4), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
560/91 (5), η περίοδος αναφοράς είναι το τρίμηνο που προη

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

γείται από το μήνα του καθορισμού του ποσού ·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. ϊ 544/93 (2), και ιδίως το άρθρο 11 ,

ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι εισφορές που εφαρμόζονται
κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 1994,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1250/77 του Συμβουλίου της
17ης Μαΐου 1977 σχετικά με τις εισαγωγές της όρυζας από
την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου (3), και ιδίως το
άρθρο 1 ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρϋρο 1

Εκτιμώντας:

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1250/77 προβλέπει ότι η
εισφορά που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 μειώνεται κατά ένα ποσό
που καθορίζεται ανά τρίμηνο από την Επιτροπή · ότι το
ποσό αυτό πρέπει να είναι ίσο προς το 25 % του μέσου όρου
των εισφορών που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια μιας
περιόδου αναφοράς·

ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2942/73 της
Επιτροπής της 30ής Οκτωβρίου 1973 περί των λεπτομερειών

Το ποσο που αναφέρεται στο άρθρο 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1250/77 και το οποίο πρέπει να μειωθεί κατά
την εισφορά που εφαρμόζεται στην όρυζα που εισάγεται
από την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου καθορίζεται
στο παράρτημα.
Αρΰρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αρι3. L 166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
0 ΕΕ αρι9. L 154 της 25. 6. 1993, σ. 5.
(3) ΕΕ αριθ. L 146 της 14. 6. 1977, σ. 9.

(4) ΕΕ αριθ. L 302 της 31 . 10. 1973, σ. 1 .
(5) ΕΕ αριθ. L 62 της 8. 3. 1991 , σ. 26.
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Αριθ. L 107/37

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1994 περί καθορισμού τον ποσού το οποίο πρέπει να

μειωθεί κατά την εισφορά που εφαρμόζεται στην όρνζα πον εισάγεται από την Αραβική Δημοκρατία της
Αιγύπτου
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό για μείωση

1006 1021

73,22

1006 1023

61,33

1006 1025

61,33

1006 1027

61,33

1006 1092

73,22

1006 1094

61,33

1006 1096

61,33

1006 1098

61,33

1006 20 11

91,52

100620 13

76,66

100620 15

76,66

100620 17

76,66

1006 2092

91,52

10062094

76,66

10062096

76,66

10062098

76,66

100630 21

117,07

1006 30 23

125,72

1006 30 25

125,72

1006 3027

125,72

1006 3042

117,07

1006 3044

125,72

1006 3046

125,72

1006 3048

125,72

1006 3061

124,68

1006 30 63

134,77

1006 30 65

134,77

1006 30 67

134,77

1006 30 92

124,68

1006 30 94

134,77

1006 3096

134,77

10063098

134,77

10064000

26,72

Αριθ. L 107/38
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 943/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994

περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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 αγοράς στον
τομέα του χοιρείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 249/89 (2), και ιδίως

να προβλεφθεί για τα προϊόντα αυτά ένα ποσό στο οποίο
θα λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση αυτή· ότι πρέπει,
εντούτοις, να εξασφαλιστεί ότι η επιστροφή θα παρέχεται
μόνο για το καθαρό βάρος των βρωσίμων προϊόντων, εξαι
ρέσει του βάρους των οστών που ενδεχομένως περιέχονται
στα παρασκευάσματα αυτά ·
ότι, επειδή δεν εξάγονται επί του παρόντος οικονομικώς
σημαντικές ποσότητες άλλων προϊόντων που υπάγονται
στον τομέα του χοιρείου κρέατος, δεν είναι αναγκαίο να

το άρθρο 15 παράγραφος 5 πρώτη περίοδος

προβλεφθεί επιστροφή για τα προϊόντα αυτά ·

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2768/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί ορισμού, στον τομέα του

ότι, κατά το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2768/75,
η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις

χοιρείου κρέατος, των γενικών κανόνων για τη χορήγηση
των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορι
σμού του ύψους τους (3), και ιδίως το άρθρο 5 παρά
γραφος 1 ,

Εκτιμώντας :
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.

2759/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς αγοράς
και εκείνων της Κοινότητας για τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού
δύναται να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή ·
ότι η εφαρμογή αυτών των κανόνων και των κριτηρίων
στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τομέα του
χοιρείου κρέατος οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής
όπως ορίζεται κατωτέρω ·
ότι επί του παρόντος υπάρχουν δυνατότητες για την
εξαγωγή ζώντων χοίρων των κωδικών ΣΟ 0103 91 10 και
0103 92 19 και ορισμένων προϊόντων του κωδικού ΣΟ 0203 ·
ότι πρέπει να καθοριστεί επιστροφή για τα προϊόντα αυτά
λαμβανομένων υπόψη των όρων ανταγωνισμού των κοινο
τικών εξαγωγέων στη διεθνή αγορά ■
ότι, για τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 0210 19 51 και 0210
0210 19 81 , η επιστροφή πρέπει να καθοριστεί σε ένα ποσό
στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη, αφενός τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά καθενός των προϊόντων που περιλαμβάνο
νται σ' αυτές τις διακρίσεις και, αφετέρου, η προβλεπόμενη
εξέλιξη του κόστους παραγωγής στη διεθνή αγορά· ότι
πρέπει, εντούτοις για ορισμένα τυπικά ιταλικά προϊόντα
του κωδικού ΣΟ 0210 91 81 να εξασφαλιστεί η διατήρηση
της συμμετοχής της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο ·

ότι, λόγω των όρων ανταγωνισμού σε ορισμένες τρίτες

ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2759/75, ανάλογα με τον προορισμό τους·

ότι πρέπει να καθορισθούν οι επιστροφές λαμβανομένων
υπόψη των τροποποιήσεων της ονοματολογίας των επιστρο
φών που καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
3846/87 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3567/93 (5) ·

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου
(6) έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊ
κής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) ■ ότι η απαγό
ρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες καταστάσεις
όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιοριστικό
στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι πρέπει, συνεπώς, να ληφθεί
αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Χοιρείου Κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

O κατάλογος των προϊόντων για εξαγωγή προς τα οποία
χορηγείται η επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 15 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 και τα ποσά της επιστρο
φής αυτής καθορίζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

χώρες που είναι εκ παραδόσεως οι πιο σημαντικοί εισαγω
γείς προϊόντων των κωδικών ΣΟ ex 1601 00 και 1602, πρέπει

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

(') ΕΕ αριθ. L 282 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 129 της 11 . 5. 1989, σ. 12.
C) ΕΕ αριθ. L 282 της 1 . 11 . 1975, σ. 39.

(4) ΕΕ αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1 .
(5) ΕΕ αριθ. L 327 της 28. 12. 1993, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 102 της 28. 4. 1993, σ. 14.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

Αρι& L 107/39
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Αριθ. L 107/40

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1994 κερί καθορισμού των επιστροφών κατά την
εξαγωγή στον τομέα το» χοιρείου κρέατος
(Ecu/lQOkg καθαρού βάρους)

(Ecu/IOO kg καθαρού βάρους)
Κωδικός
προϊόντος

Προορισμός των
επιστροφών (')

επιστροφών

0103 91 10 000
0103 92 19000
0203 11 10000
0203 12 11 100
0203 12 19 100
0203 19 11 100
0203 19 13 100
0203 19 15 100
0203 19 55 120
0203 19 55 190
0203 19 55 311
0203 19 55 391
0203 21 10000
0203 22 11 100
0203 22 19 100
0203 29 11 100
0203 29 13 100
0203 29 15 100
0203 29 55 120
0203 29 55 190
0203 29 55 311
0203 29 55 391
0210 11 11 100
0210 11 31 110

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

17,00
17,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
17,00
15,00
15,00
10,00
10,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
17,00
15,00
15,00
10,00
10,00
15,00
60,00

0210 11 31 190

01

—

0210 11 31 910
0210 12 11 100
0210 12 19 100

01
01
01

45,00
10,00
20,00

Ποσό των

Ποσό των

Κωδικός
προϊόντος

Προορισμός των
επιστροφών (')

επιστροφών

0210 1940 100
0210 19 51 100
0210 19 51 310
0210 19 81 100
0210 19 81 300
1601 00 10 100
1601 00 91 100
1601 00 99 100
1602 10 00 000
1602 20 90 100
1602 41 10 100
160241 10 210
160241 10 290
160242 10 100
1602 42 10 210
1602 42 10 290
1602 49 11 110
1602 49 11 190
1602 49 13 110
160249 13 190
1602 49 15 110
160249 15 190
1602 49 19110
1602 49 19 190
1602 49 30100
1602 49 50 100
1602 90 10 100
1902 20 30 100

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

15,00
15,00
10,00
60,00
45,00
18,00
32,00
20,00
10,00
18,00
18,00
35,00
16,00
18,00
25,00
16,00
18,00
30,00
18,00
25,00
18,00
25,00
12,00
20,00
16,00
10,00
16,00
10,00

(') Οι προορισμοί είναι οι ακόλουθοι :
01 Όλοι οι προορισμοί.

Λ® . Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι υποσημειώσεις προσδιορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

28. 4. 94

Αριθ. L 107/41

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 944/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994
περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ληφθούν υπόψη οι δαπάνες εξαγωγής των προϊόντων στην
τελευταία αγορά ■

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την κανονισμό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας
Σεπτεμβρίου 1966 περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3179/93 (2),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1650/86 του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1986 σχετικά με τις επιστροφές και τις εισφορές
κατά την εξαγωγή του ελαιόλαδου (3), και ιδίως το άρθρο 3
παράγραφος 1 πρώτη πρόταση,
Εκτιμώντας :
ότι, κατά το άρθρο 20 του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ,
όταν η τιμή εντός της Κοινότητας είναι υψηλότερη των
διεθνών τιμών, η διαφορά μεταξύ των τιμών αυτών δύναται
να καλύπτεται με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ελαιό
λαδου προς τις τρίτες χώρες ·

οτι οι τροποι σχετικά με τον καθορισμό και τη χορήγηση
της επιστροφής κατά την εξαγωγή του ελαιόλαδου θεσπί
σθηκαν από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1650/86 και
(ΕΟΚ) αριθ. 616/72 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2962/77 (5) ·
ότι, κατά το άρθρο 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1650/86, η επιστροφή πρέπει να είναι η ίδια για όλη
την Κοινότητα ·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1650/86, η επιστροφή για το ελαιόλαδο πρέπει να καθορι
στεί λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές
εξελίξεως στην αγορά της Κοινότητας τις τιμές του ελαιό
λαδου και τις διαθεσιμότητες, καθώς και τις τιμές του ελαι

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1650/86, μπορεί να αποφασισθεί να καθορισθεί η
επιστροφή με διαγωνισμό· ότι o διαγωνισμός αφορά το
ποσό της επιστροφής και μπορεί να περιοριστεί σε
ορισμένες χώρες προορισμού, ορισμένες ποσότητες, ποιότη
τες και παρουσιάσεις·
ότι, κατά το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1650/86, όταν η κατάσταση της διεθνούς
αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών το καθι
στούν απαραίτητο, οι επιστροφές για το ελαιόλαδο καθορί

ζονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τον προορισμό ·
ότι οι επιστροφές καθορίζονται, κατά το άρθρο 3 παράγρα
φος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1650/86, τουλάχιστον
μία φορά το μήνα · ότι, σε περίπτωση ανάγκης, τροποποι
ούνται ενδιαμέσως·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα του ελαιόλαδου, και
ιδίως στην τιμή του προϊόντος αυτού στην Κοινότητα και
στην αγορά τρίτων χωρών, οδηγεί στον καθορισμό της
επιστροφής στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα ■
ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (6), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (7), χρησιμοποιούνται για να μετα
τραπεί 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 μετα
τροπών αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ)

αριθ. ί 068/93 της Επιτροπής (8), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 547/94 (9) ·

πει να καθοριστούν οι ευνοϊκότερες τιμές του ελαιόλαδου,
μπορεί να ληφθεί υπόψη η τιμή των κυριότερων ανταγωνι
στικών φυτικών ελαίων στην αγορά αυτή, και η διαφορά
που διαπιστώνεται στις τιμές κατά τη διάρκεια μιας αντι
προσωπευτικής περιόδου μεταξύ της τιμής αυτής και εκείνης

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου
(10) έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊ
κής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)· ότι η απαγό
ρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες καταστάσεις
όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιοριστικό
στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι πρέπει, συνεπώς, να ληφθεί
αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών ·

του ελαιόλαδου · ότι το ποσό της επιστροφής δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερο από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της
τιμής του ελαιόλαδου στην Κοινότητα και εκείνης στη

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

όλαδου στη διεθνή αγορά· ότι, ωστόσο, στην περίπτωση
κατά την οποία η κατάσταση στη διεθνή αγορά δεν επιτρέ

διεθνή αγορά, προσαρμοσμένης, κατά περίπτωση, για να
C)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
L 285 της 20. 11 . 1993 , σ. 9.
L 145 της 30. 5. 1986, σ. 8.
L 78 της 31 . 3. 1972, σ. 1 .
L 348 της 30. 12. 1977, σ. 53.

Λιπαρών Ουσιών,
(6) ΕΕ αριθ. L 387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
(7) ΕΕ αριθ. L 320 της 22. 12. 1993, σ. 32.
(8) ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
(9) ΕΕ αριθ. L 69 της 12. 3. 1994, σ. 1 .
(ι0) ΕΕ αριθ. L 102 της 28. 4. 1993, σ. 14.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 107/42

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρΰρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
2 στοιχείο γ) του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο
παράρτημα.
Άρ&ρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

28. 4. 94

28. 4. 94
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Αριθ. L 107/43

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1994 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την
εξαγωγή ελαιόλαδου
(Ecu/100 kg)
Κωδικός προϊόντος

Ποσό επιστροφής (')(2)

1509 1090 100

35,00

1509 1090900
15099000 100
15099000900
15100090 100
1510 00 90 900

55,00
42,00
67,00
8,00
27,00

C) Για τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 34 του τροποποιημένου κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της
Επιτροπής καθώς και για τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.
(2) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)
μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93.

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

Αριθ. L 107/44

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

28. 4. 94

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 945/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Απριλίου 1994
σχετικά με τον καθορισμό των μέγιστων επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου για τον

δέκατο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια του διαρκούς διαγωνισμού που
προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3142/93
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας
Σεπτεμβρίου 1966 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3179/93 (2),
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1650/86 του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1986 σχετικά με τις επιστροφές και τις εισφορές
που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου (3), και
ιδίως το άρθρο 7,

δου στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά και με βάση τις
προσφορές που έχουν παραληφθεί, καθορίζονται τα μέγιστα
ποσά των επιστροφών κατά την εξαγωγή · ότι o διαγωνι
σμός κατακυρώνεται στους συμμετέχοντες των οποίων η
προσφορά ανέρχεται στο επίπεδο του μεγίστου ορίου της
επιστροφής κατά την εξαγωγή ή σε κατώτερο επίπεδο·
ότι η εφαρμογή των διατάξεων που προαναφέρθηκαν οδηγεί
στον καθορισμό των μεγίστων ορίων των επιστροφών κατά
την εξαγωγή στα ποσά που αναφέρονται στο παράρτημα ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Λιπαρών Ουσιών,

Εκτιμώντας :

ότι, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3142/93 της Επιτροπής (4)
προκηρύχθηκε διαρκής διαγωνισμός για τον καθορισμό των
επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου·

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβου
λίου (5) έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρω
παϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο)· ότι η
απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες καταστά
σεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιορι
στικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Τα μέγιστα όρια των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιό
λαδου για τον δέκατο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα
πλαίσια του διαρκούς διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3142/93 καθορίζονται στο παράρ
τημα με βάση τις υποβληθείσες προσφορές για τις 23 Απρι
λίου 1994.

Άρθρο 2

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
3142/93 και λαμβανομένης ιδίως υπόψη της κατάστασης

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Απριλίου

καθώς και της προβλεπόμενης εξέλιξης της αγοράς ελαιόλα

1994.

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

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(')
(-)
P)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

172 της 30. 9.
L 285 της 20.
L 145 της 30.
L 281 της 16.
L 102 της 28.

1966, σ. 3025/66.
11 . 1993, σ. 9.
5 . 1986, σ. 8.
11 . 1993, σ. 3.
4. 1993, σ. 14.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1994 σχετικά με τον καθορισμό των μέγιστων επιστρο
φών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου για τον δέκατο μερικό διαγωνισμό που έγινε στα πλαίσια του διαρκούς
διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3142/93
(σε Ecu/100 kg)
Κωδικός προϊόντων

Ποσό επιστροφών (')

1509 1090 100
1509 1090900
15099000100

37,00
58,00
44,00

1509 90 00 900

—

1510 00 90 100

10,00

15100090 900

—

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

ΝΒ : Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώ
σεων, καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτρο
πής (ΕΕ αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1 ), όπως τροποποιήθηκε.

Αριθ. L 107/45
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Αριθ. L 107/46

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 946/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Απριλίου 1994
περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για την 46η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς
δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1144/93
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 133/94 (2), και ιδίως το άρθρο 19
παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο β),

κής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) · ότι η απαγό
ρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες καταστάσεις
όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιοριστικό
στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 · ότι πρέπει, συνεπώς να ληφθεί
αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών ■
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Ζάχαρης,

Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1144/93 της
Επιτροπής της 10ης Μαΐου 1993 περί διαρκούς δημοπρασίας
για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστροφών
κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (3) διοργανώνονται
τμηματικές δημοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης
αυτής ·
ότι, κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1144/93, καθορίζεται ένα μέγιστο
ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για
την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη,
ιδίως, η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς
της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά ·

ότι, μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπι
σθούν για την 46η τμηματική δημοπρασία οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1 ·
ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου
(4) έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊ

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρ$ρο 1

1 . Για την 46η τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης,
που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1 144/93, το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή καθορίζεται σε 36,253 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα.
2. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπον
διακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυρο
βούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των
όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
990/93 .

Άρ$ρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Απριλίου
1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
C)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
22 της 27. 1 . 1994, σ. 7.
116 της 12. 5. 1993, σ. 5.
102 της 28. 4. 1993, σ. 14.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 947/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994
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
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (4),
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 (ΕΚ) αριθ. 819/94 της Επιτροπής (5) και όλους
τους μεταγενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·

σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 26ης Απριλίου
1994, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 819/94 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,
ΕΕΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆpSpo 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.
Άρθρο 2

ότι, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Απριλίου

των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι

1994.

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

Βρυξέλλες 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

(')
(:)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
196 της 5. 8. 1993, σ. 22.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
320 της 22. 12. 1993, σ. 32.
94 της 13. 4. 1994, σ. 16.

28. 4. 94

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 107/48

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1994 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/wvo)

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες (8)

0709 90 60
071290 19
1001 10 00

97,61 (2) (3)
97,61 (2) (3)
5,60 (') o

1001 90 91

90,66

1001 90 99
100200 00

90,66 f)
1 1 9,50 (6)

1003 00 10

123,17

1003 00 90

123,17 (9)

100400 00

98,40

1005 10 90
100590 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

97,61 (2) (3)
97,61 (2) (3)
103,35 (4)
33,67 f)
48,17 (4) Q
0O
O

1008 90 90

0

1101 00 00

1 64,47 (')

1102 10 00
1103 11 10
1103 11 90
110710 11
11071019

205,81
40,91
188,26
172,25
131,46

1107 10 91
110710 99
1107 20 00

230,12 (10)
1 74,70 f)
201,79 (ι0)

(') 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.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(-1) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ACP, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά τόνο.
(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ACP, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(5) Για τον σκληρό σίτο και τον κέγχρο τον μακρό, που παράγονται στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα
αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά μειώνεται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(6) H εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή σικάλεως απευθείας από την Τουρκία στην Κοινότητα καθορίζεται από
τους κανονισμούς ( ΕΟΚ) αριθ. 1 180/77 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1902/92 (ΕΕ αριθ. L 192 της 1 1 . 7. 1992, σ. 3), και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επιτρο
πής (ΕΕ αριθ. L 271 της 10. 12. 1971 , σ. 22), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 560/91 (ΕΕ αριθ. L 62
της 8. 3. 1991 , σ. 26)..
(7) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1008 90 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(8) Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/ΕΟΚ.

(') Τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται, στα πλαίσια των συμφωνιών που συνήφθησαν μεταξύ της
Πολωνίας και της Ουγγαρίας και της Κοινότητας και στα πλαίσια των προσωρινών συμφωνιών μεταξύ της Τσεχικής

Δημοκρατίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας και της Κοινότητας και για τα οποία
υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό EUR 1 , που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ.
121/94 ή (ΕΚ) αριθ. 335/94, υπάγονται στις εισφορές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα των εν λόγω κανονισμών.
(ι0) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1 180/77 του Συμβουλίου, η εισφορά αυτή μειώνεται κατά 5,44 Ecu ανά τόνο για
τα προϊόντα καταγωγής Τουρκίας.

Αριθ. L 107/49

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

28. 4. 94

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 948/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994
περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων ποο 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

γισμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 26ης Απριλίου
1994, 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,

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), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (4),
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 (5) και όλους τους μετα
γενέστερους που τον έχουν τροποποιήσει ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρΒρο 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.
Âpêpo 2

ότι, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Απριλίου

των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολο

1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 27 Απριλίου 1994.
Γta την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

181
196
387
320
159

της
της
της
της
της

1 . 7. 1992, σ. 21 .
5. 8. 1993, σ. 22.
31. 12. 1992, σ. 1 .
22. 12. 1993, σ. 32.
1 . 7. 1993, σ. 11 .

Αριλ L 107/50

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

28. 4. 94

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1994 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που
προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
A. Σιτηρά και άλευρα
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4

5

6

7

07099060

0

0

0

0

071290 19

0

0

0

0

1001 1000

0

0

0

0

10019091

0

0

0

1,48

10019099

0

0

0

1,48

10020000

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

1003 0090

0.0

0

0

1004 0000

0

0

0

0

1005 1090

0

0

0

0

10059000

0

0

0

0

10070090

0

0

0

0

1008 1000

0

0

0

0

10082000

0

0

0

0

1008 3000

0

0

0

0

10089090

0

0

0

0

1101 0000

0

0

0

2,57

1102 1000

0

0

0

0

1103 11 10

0

0

0

0

1103 11 90

0

0

0

0

B. Βυνη
(Ecu/τόνο)

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

4η προθεσμία

4

5

6

7

8

1107 10 11

0

0

0

2,63

2,63

1107 10 19

0

0

0

1,97

1,97

1107 1091

0

0

0

0

0

1107 1099

0

0

0

0

0

11072000

0

0

0

0

0

Κωδικός ΣΟ

Αριθ. L 107/51

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

28. 4. 94

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 949/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994
πεpi καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την
ακατέργαστη ζάχαρη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 133/94 (2), και ιδίως το άρθρο 16

Επιτροπής στα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί
στην τροποποίηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού ·
ότι, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολογι
σμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 26ης Απριλίου
1994, όσον αφορά τα κυμαινόμενα νομίσματα,

παράγραφος 8,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (3), όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (4), και ιδίως το άρθρο 5,
Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1695/93 της Επιτρο
πής 0), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ApSpo 1

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

(ΕΚ) αριθ. 921/94 (6) ·

ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1695/93 της

A
' pSpo 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Απριλίου
1994.

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

Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
0
(4)
(5)
C)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
22 της 27. 1 . 1994, σ. 7.
387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
320 της 22. 12. 1993, σ. 32.
159 της 1 . 7. 1993, σ. 40.
105 της 27. 4. 1994, σ. 15.

Αριθ. L 107/52

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

28. 4. 94

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1994 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Εισφορά (3)

1701 11 10

33,59 (')

1701 11 90

33,590

1701 12 10

33,590

1701 1290

33,590

1701 91 00

38,91

1701 99 10

38,91

1701 99 90

38,91 0

(') Το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται συμφωνά με τις διατάξεις του άρθρου 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 837/68 της Επιτροπής (ΕΕ αριΟ L 151 της 30. 6. 1968, σ. 42) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1428/78 (ΕΕ αριθ. L 171 της 28. 6. 1978, σ. 34).
(2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 , το ποσό αυτό εφαρμόζεται
επίσης στη ζάχαρη που έχει ληφθεί από λευκή ζάχαρη και ακατέργαστη ζάχαρη και στην οποία έχουν προστεθεί ουσίες
εκτός των αρωματικών ή των χρωστικών.
(3) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των ΥΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1
της απόφασης 91 /482/ΕΟΚ.

Αριθ. L 107/53

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

28. 4. 94

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 950/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Απριλίου 1994
περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή ζώντων προβατοειδών και αιγοειδών,
καθώς και προβείου και αιγείου κρέατος εκτός του κατεψυγμένου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της

25ης Σεπτεμβρίου 1989 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

233/94 (2), και ιδίως το άρθρο 10,
ΆρΒρο 1

Εκτιμώντας:

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή

ζώντων προβατοειδών και αιγοειδών καθώς και προβείου
και αιγείου κρέατος εκτός του κατεψυγμένου, έχουν καθο
ριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3624/93 της Επιτροπής

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή ζώντων προβατοειδών και

αιγοειδών, καθώς και προβείου και αιγείου κρέατος, εκτός
του κατεψυγμένου, καθορίζονται στο παράρτημα.

(3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
685/94 (4)·

ApSpo 2

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3624/93 στα στοιχεία και στις τιμές,

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Μαΐου 1994.

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

Βρυξέλλες 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

289 της 7. 10. 1989, σ. 1 .
30 της 3. 2. 1994, σ. 9.
328 της 29. 12. 1993, σ. 73.
84 της 29. 3. 1994, σ. 1 .

Αριθ. L 107/54

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

28. 4. 94

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1994 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή ζώντων προβατοειδών και αιγοειδών, καθώς και προβείου και αιγείου κρέατος εκτός του
κατεψυγμένου (4)
(Ecu/100 χγρ)

Εβδομάδα αριθ. 18
από 2 έως

Εβδομάδα αριθ. 19
από 9 έως

Εβδομάδα αριθ. 20
από 16 έως

Εβδομάδα αριθ. 21
από 23 έως

Εβδομάδα αριθ. 22

8 Μαΐου 1994

15 Μαΐου 1994

22 Μαΐου 1994

29 Μαΐου 1994

έως 5 Ιουνίου 1994

0104 10 30 (')

79,040

77,677

75,858

73,583

71,308

0104 10 80 (')

79,040

77,677

75,858

73,583

71,308

0104 20 90 (')
020410 000
020421 000
020422 100
020422 300
020422 500
020422 900
020423 00 0
0204 50110
020450 130

79,040
168,170
168,170
117,719
184,987
218,621
218,621
306,069
168,170
117,719

77,677
165,270
165,270
115,689
181,797
214,851
214,851
300,791
165,270
115,689

75,858
161,400
161,400
112,980
177,540
209,820
209,820
293,748
161,400
112,980

73,583
156,560
156,560
109,592
172,216
203,528
203,528
284,939
156,560
109,592

71,308
151,720
151,720
106,204
166,892
197,236
197,236
276,130
151,720
106,204

0204 50 15 0

184,987
218,621
218,621

181,797
214,851
214,851

177,540
209,820
209,820

172,216
203,528
203,528

166,892

020450 190
02045031 0
020450 39 0
021090 11 0
02109019 0

306,069
218,621
306,069

300,791
214,851
300,791

293,748
209,820
293,748

284,939
203,528
284,939

276,130
197,236
276,130

Κωδικός ΣΟ

από 30 Μαΐου

197,236
197,236

(') H εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85, (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 και ΕΚ αριθ. 3609/93 του
Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 19/82 και (ΕΚ) αριθ. 3581/93 της Επιτροπής

(2) H εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στο ποσό που προκύπτει είτε από την παγιοποίηση στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ είτε από τους όρους που προβλέπονται στους
κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1985/82, (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85, (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 και (ΕΚ) αριθ. 3609/93 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 19/82 και (ΕΚ) αριθ. 3581/93
της Επιτροπής.

(3) H εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 19/82 της
Επιτροπής.

(4) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερποντίων χωρών και εδαφών σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/ΕΟΚ.
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Αριθ. L 107/55

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 951/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Απριλίου 1994

περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου προβείου και αιγείου
κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

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

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της
25ης Σεπτεμβρίου 1989 περί κοινής οργανώσεως αγοράς
στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέατος ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

233/94 (2), και ιδίως το άρθρο 10,
ApSpo 1

Εκτιμώντας:
ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή κατε
ψυγμένου προβείου και αιγείου κρέατος έχουν καθοριστεί
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3625/93 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
686/94 (4)·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3625/93 στα στοιχεία και στις τιμές,

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

Άρΰρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Μαΐου 1994.

O πάρων κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

C)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
aptS.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

289 της 7. 10. 1989, σ. 1 .
30 της 3. 2. 1994, σ. 9.
328 της 29. 12. 1993, σ. 45.
84 της 29. 3. 1994, σ. 3.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1994 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή κατεψυγμένου προβείου και αιγείου κρέατος (') C)
(Ecu/WO χγρ)
Εβδομάδα αριθ. 18
από 2 έως

Εβδομάδα αριθ. 19
από 9 έως

Εβδομάδα αριθ. 20
από 16 έως

Εβδομάδα αριθ. 21
από 23 έως

Εβδομάδα αριθ. 22

8 Μαΐου 1994

15 Μαΐου 1994

22 Μαΐου 1994

29 Μαΐου 1994

έως 5 Ιουνίου 1994

020430 00

118,628

116,453

113,550

109,920

106,290

020441 00

118,628

116,453

113,550

109,920

106,290

020442 10

83,040

81,517

79,485

76,944

74,403

020442 30

130,491

128,098

124,905

120,912

116,919

Κωδικός ΣΟ

από 30 Μαΐου

020442 50

154,216

151,389

147,615

142,896

138,177

020442 90

154,216

151,389

147,615

142,896

138,177

020443 10

215,903

211,944

206,661

200,054

193,448

020443 90

215,903

211,944

206,661

200,054

193,448

0204 50 51

118,628

116,453

113,550

109,920

106,290

0204 50 53

83,040

81,517

79,485

76,944

74,403

0204 50 55

130,491

128,098

124,905

120,912

116,919

0204 50 59

154,216

151,389

147,615

142,896

138,177

0204 50 71

154,216

151,389

147,615

142,896

138,177

0204 50 79

215,903

211,944

206,661

200,054

193,448

C) H εισφορά που εφαρμόζεται περιορίζεται στο ποσό που προκύπτει είτε από την παγιοποίηση στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ, είτε από τους όρους που προβλέπονται στους
κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1985/82, (ΕΟΚ) αριθ. 3643/85, (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 και (ΕΚ) αριθ. 3609/93 του Συμβουλίου και (ΕΟΚ) αριθ. 19/82 και ( ΕΚ) αριθ. 3581 /93
της Επιτροπής.
(;) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερπόντιων χωρών και εδαφών σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/ΕΟΚ.
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Αριθ. L 107/57

II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Απριλίου 1994
σχετικά με την παροχή κοινοτικών επιδοτήσεων επιτοκίου για δάνεια που χορηγεί η Ευρω
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της προσωρινής
δανειοδοτικής της διευκόλυνσης
(94/217/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 235,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

σης και θα χρηματοδοτείται εντός των υφιστάμενων δημο
σιονομικών προοπτικών · ότι το ευρωπαϊκό συμβούλιο των
Βρυξελλών της 29ης Οκτωβρίου 1993 ζήτησε από το Συμβού
λιο να θέσει σε εφαρμογή ένα μηχανισμό επιδότησης επιτο
κίου υπέρ των MME σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του
ευρωπαϊκού συμβουλίου της Κοπεγχάγης και σύμφωνα με
τα συμπεράσματα του ευρωπαϊκού συμβουλίου του Εδιμ
βούργου σχετικά με την αποδοτικότητα των κοινοτικών

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

δαπανών ·

Εκτιμώντας:

ότι η παρούσα δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινοτι
κής πρωτοβουλίας για την τόνωση της οικονομικής
ανάπτυξης · ότι το ευρωπαϊκό συμβούλιο του Εδιμβούργου
αναγνώρισε τη σημασία των MME στη δημιουργία απασχό
λησης και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης·

ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου κάλεσε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να εξετάσει επει
γόντως και με πνεύμα κατανόησης το ενδεχόμενο σύστασης
νέας προσωρινής δανειοδοτικής διευκόλυνσης ύψους 5 δισε
κατομμυρίων Ecu, στα πλαίσια της ΕΤΕπ, προκειμένου να
επιτευχθεί η χρηματοδότηση έργων υποδομής ιδίως δε
αυτών που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα · ότι το συμβού
λιο των διοικητών της ΕΤΕπ αποφάσισε να δημιουργήσει
αυτή τη διευκόλυνση στις 10 Φεβρουαρίου 1993 ·
ότι το ευρωπαϊκό συμβούλιο της Κοπεγχάγης κάλεσε την
ΕΤΕπ να προσθέσει 3 δισεκατομμύρια Ecu στο μηχανισμό
αυτό και να παρατείνει τη διάρκεια του και πέραν του
1994 · ότι, κατά την αύξηση αυτή, ποσό ύψους 1 δισεκατομ
μυρίου Ecu θα διατεθεί αποκλειστικά για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχει
ρήσεων (διευκόλυνση για τις MME) ·
ότι το ευρωπαϊκό συμβούλιο της Κοπεγχάγης κάλεσε επίσης
το Συμβούλιο να εξετάσει με ποιον τρόπο το μέρος των
πιστώσεων που προορίζεται για τις MME θα μπορεί να
συνοδεύεται από επιδοτήσεις επιτοκίου μέχρις ανωτάτου
ορίου 3 ποσοστιαίων μονάδων για χρονικό διάστημα πέντε
ετών, με την προϋπόθεση ότι η χορήγηση αυτών των επιδο
τήσεων θα συνδέεται με τη δημιουργία θέσεων απασχόλη
(') ΕΕ αριθ. C 10 της 14. 1 . 1994, σ. 13.
O ΕΕ αριθ. C 114 της 25. 4. 1994.

ότι το Συμβούλιο εξέδωσε στις 28 Ιουλίου 1989 την
απόφαση 89/490/ΕΟΚ για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
των επιχειρήσεων και την προώθηση της ανάπτυξης των
επιχειρήσεων και ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στην Κοινότητα 0 · ότι το πρόγραμμα στήριξης που
προβλέπεται από την απόφαση αυτή αναθεωρήθηκε με την
απόφαση 91 /319/ΕΟΚ (4) ·

ότι, με το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 1992 (5), το Συμβού
λιο συνέστησε στην Επιτροπή να αναλάβει τις δράσεις που
είναι αναγκαίες για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις MME ■
ότι το Συμβούλιο εξέδωσε, στις 14 Ιουνίου 1993, την
απόφαση 93/379/ΕΟΚ σχετικά με πολυετές πρόγραμμα
κοινοτικών δράσεων για την περαιτέρω ενίσχυση των
τομέων προτεραιότητας και την εξασφάλιση της συνέχειας
και παγίωσης της πολιτικής υπέρ των επιχειρήσεων, ιδίως
των μικρομεσαίων, στην Κοινότητα (6) ·
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
C
L

2^9
175
178
161

της
της
της
της

16. 8. 1989, σ. 33.
4. 7. 1991 , σ. 32.
15. 7. 1992, σ. 8.
2. 7. 1993, α 68.

Αριθ. L 107/58

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ότι η διευκόλυνση θα είναι διαθέσιμη σε ολόκληρη την
Κοινότητα και θα τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο
δυνατόν ·

ότι η διευκόλυνση θα χρησιμοποιείται, εφόσον παρίσταται
ανάγκη, σε συνδυασμό με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της
Κοινότητας ·
ότι η ΕΤΕπ δήλωσε ότι είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στην
εφαρμογή της παρούσας απόφασης ·

28. 4. 94

Οι αποφάσεις σύμφωνα με τις οποίες η ΕΤΕπ χορηγεί με
την προαναφερόμενη επιδότηση επιτοκίου λαμβάνονται
μέσα σε δώδεκα μήνες από τη στιγμή κατά την οποία αρχί
ζει να ισχύει η παρούσα απόφαση.
ΑρΒρο 2

H ΕΤΕπ διαχειρίζεται τη διευκόλυνση αυτή εξ ονόματος της
Κοινότητας με την ίδια επιμέλεια με την οποία διαχειρίζε
ται και τις πράξεις που διενεργεί από τους ίδιους πόρους
της.

ότι η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θα συνάψουν συμφωνία συνερ
γασίας για την εφαρμογή της διευκόλυνσης ■
ότι η συνθήκη δεν προβλέπει για την έγκριση της παρούσας
απόφασης άλλες εξουσίες πλην αυτών που προβλέπονται
στο άρθρο 235,

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας απόφασης
καθορίζονται σε συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Επιτρο
πής και της ΕΤΕπ. Συγκεκριμένα, η συμφωνία αυτή πρέπει
να ορίζει τις διαδικασίες που θα επιτρέπουν, για κάθε
σχέδιο, να καθορίζεται o στόχος της δημιουργίας θέσεων
απασχόλησης που προβλέπεται στο άρθρο 1 και να εξασφα
λίζεται η παρακολούθηση της υλοποίησής του.
Άρθρο 3

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

ApSpo 1
H Κοινότητα παρέχει επιδοτήσεις με στόχο τη μείωση του
επιτοκίου των δανείων που χορηγεί η ΕΤΕπ στις MME στην
Κοινότητα, μέχρι συνολικού ποσού αρχικού κεφαλαίου 1
δισεκατομμυρίου Ecu. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται από την
ΕΤΕπ σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στα
δάνεια που εγκρίνονται στα πλαίσια της προσωρινής διευ
κόλυνσης που θέσπισε αρχικά το συμβούλιο των διοικητών
της ΕΤΕπ στις 10 Φεβρουαρίου 1993 και στη συνέχεια παρα
τάθηκε από το εν λόγω συμβούλιο στις 30 Νοεμβρίου 1993.
Οι επιδοτήσεις αυτές χορηγούνται μόνο σε σχέδια επενδύ
σεων που προβλέπουν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Οι κοινοτικές επιδοτήσεις επιτοκίων καθορίζονται σε 200
σημεία βάσης · χορηγούνται στους δικαιούχους των
δανείων για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών.

H Επιτροπή διαβιβάζει κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και το Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης όσον αφορά
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Συγκεκριμένα,
εξετάζει τη συνολική χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης για
τις MME στην Κοινότητα και τις συνέπειες που αυτή έχει
όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τα
επιτόκια για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται από τις
MME στα πλαίσια αυτής της διευκόλυνσης με βάση τις
πληροφορίες που της διαβιβάζει για το σκοπό αυτόν η
ΕΤΕπ. Μία πρώτη έκθεση θα υποβληθεί πριν από τις 30
Οκτωβρίου 1994.

Λουξεμβούργο, 19 Απριλίου 1994.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Απριλίο» 1994
σχετικά με το διορισμό αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(94/218/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη του :

την συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 1 98A,
την απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1994 περί διορισμού των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουα
ρίου 1994 έως τις 25 Ιανουαρίου 1998 ('),
Εκτιμώντας :

ότι μία θέση αναπληρωματικού μέλους της προαναφερόμενης επιτροπής έχει κενωθεί κατόπιν
της παραιτήσεως του κυρίου Vito Savino, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συμβούλιο στις 18
Μαρτίου 1994,

έχοντας υπόψη του την πρόταση της ιταλικής κυβέρνησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

'ApSpo μόνο

O κύριος Giuseppe Martellota διορίζεται αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής των Περιφε
ρειών σε αντικατάσταση του κυρίου Vito Savino, για το υπόλοιπο της θητείας του, δηλαδή έως
τις 25 Ιανουαρίου 1998.
Λουξεμβούργο, 19 Απριλίου 1994.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

(') ΕΕ αριθ. L 31 της 4. 2. 1994, σ. 29.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Απριλίου 1994
σχετικά με το διορισμό αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών
(94/219/ΕΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 1 98A,
την απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Ιανουαρίου 1994 περί διορισμού των μελών και των
αναπληρωτών της Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο από τις 26 Ιανουαρίου 1994
μέχρι και τις 25 Ιανουαρίου 1998 ('),

εκτιμώντας ότι μια έδρα αναπληρωματικού μέλους της εν λόγω επιτροπής είναι κενή λόγω
της παραίτησης του κυρίου Heinz Fromm, η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συμβούλιο στις 28
Μαρτίου 1994,

έχοντας υπόψη του την πρόταση της γερμανικής κυβέρνησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Αρθρο μόνο

O κύριος Mathias Kurth διορίζεται αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών σε
αντικατάσταση του κυρίου Heinz Fromm, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του τελευ
ταίου, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 1998.
Λουξεμβούργο, 19 Απριλίου 1994.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

C ) ΕΕ αριθ. L 31 της 4. 2. 1994, σ. 29.
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Ιανουαρίου 1994
με την οποία απαιτείται από τη Γαλλία να αναστείλει την καταβολή ενισχύσεως στον όμιλο
Bull, η οποία έχει χορηγηθεί κατά παράβαση του άρθρου 93 παράγραφος 3 της συνθήκης
ΕΚ

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)
(Κείμενο πον παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(94/220/ΕΚ)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

δεν καταβλήθηκε το 1993, πλήρη στοιχεία ως προς τις
εισφορές και επισυνάπτοντας κατάλογο με διάφορα
σημεία για το σκοπό αυτό.

Έχοντας υπόψη :

την συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 93 παράγραφοι 2 και 3,

Επιπλέον, στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι, εάν
δεν ληφθεί απάντηση με τα ζητούμενα στοιχεία εντός
15 εργάσιμων ημερών, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη
να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93 παράγραφος
2 και να λάβει ανασταλτική απόφαση σχετικά με το
μέτρο αυτό.

Εκτιμώντας ότι :

(1)

Με επιστολή της 6ης Δεκεμβρίου 1993, οι γαλλικές
αρχές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι είχαν την
πρόθεση να προβούν σε περαιτέρω εισφορά κεφα
λαίων στον όμιλο Bull («Bull»), ύψους 8,6 δισεκατομ
μυρίων γαλλικών φράγκων, εκ των οποίων 7 δισεκα
τομμύρια γαλλικά φράγκα επρόκειτο να συνεισφέρει
το γαλλικό κράτος και τα υπόλοιπα η France Télécom.
Στην επιστολή αναφέρεται επίσης ότι, από το συνο
λικό αυτό ποσό, 4,5 δισεκατομμύρια γαλλικά φράγκα
καταβάλλονται από το γαλλικό κράτος στην Bull για
τη χρήση 1993. Οι γαλλικές αρχές επεσήμαναν στον
αρμόδιο για την πολιτική ανταγωνισμού Επίτροπο
ότι το γαλλικό κράτος είχε ήδη καταβάλει αντιπρο
σωπεία. Εκτός αυτού, υποτίθεται ότι η εισφορά κεφα
λαίου από πλευράς France Télécom, ύψους 1,6 δισεκα
τομμυρίων γαλλικών φράγκων, έχει ήδη πραγματο
ποιηθεί.

Οι πληρωμές αυτές έλαβαν χώρα κατά παράβαση του
άρθρου 93 παράγραφος 3 και, λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη αποφανθεί ως
προς τις ενισχύσεις αυτές, πρέπει να χαρακτηρισθούν
ως παράνομες.

(2)

Με επιστολή της 8ης Δεκεμβρίου 1993, η Επιτροπή
ζήτησε από τη γαλλική κυβέρνηση να καθυστερήσει
την πραγματοποίηση των εισφορών κεφαλαίου
μέχρις ότου ληφθεί σχετική απόφαση : επιπλέον, με
την επιστολή ζητά πλήρη στοιχεία σχετικά με τα
σχέδια αναδιάρθρωσης της Bull.
Στις 17 Δεκεμβρίου 1993, η Επιτροπή απέστειλε και
άλλη επιστολή στις γαλλικές αρχές ζητώντας,
σχετικά με το ποσό των εισφορών κεφαλαίου που

(3)

H προθεσμία για απάντηση εντός 15 εργάσιμων
ημερών έληξε στις 1 1 Ιανουαρίου 1994. Παρότι
ελήφθη απάντηση αναφερόμενη στις εν λόγω επιστο
λές της Επιτροπής κατά την ημερομηνία αυτή, δεν
δόθηκαν απαντήσεις στα τεθέντα ερωτήματα.

(4)

Βάσει των πληροφοριών που διαθέτει η Επιτροπή,
θεωρείται ότι το μέτρο ενίσχυσης συνίσταται σε
περαιτέρω εισφορά κεφαλαίων εκ μέρους του γαλλι
κού κράτους ύψους 2,6 δισεκατομμυρίων γαλλικών
φράγκων.
H εισφορά αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως ενίσχυση,
δεδομένου ότι ένας ιδιώτης ενεργών υπό κανονικές
συνθήκες αγοράς δεν επρόκειτο να προβεί σε αυτήν.
Αυτό αποδεικνύεται από την κρίσιμη οικονομική
κατάσταση της Bull και το γεγονός ότι, εκτός από το
ποσό των 4 δισεκατομμυρίων γαλλικών φράγκων, τα
υπόλοιπα ποσά της τρέχουσας εισφοράς κεφαλαίων
προβλέπεται να έχουν εξαλειφθεί στο τέλος της
αναδιάρθρωσης του ομίλου.

Εκτός αυτού, η εισφορά κεφαλαίων δεν ανταποκρίνε
ται στα κριτήρια που θεσπίζονται με την ανακοί
νωση της Επιτροπής του 1984 σχετικά με το μερίδιο
που κατέχουν οι δημόσιες αρχές στο κεφάλαιο
επιχειρήσεων και την ανακοίνωση της Επιτροπής του
1993 σχετικά με τις δημόσιες επιχειρήσεις του μετα
ποιητικού τομέα.
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Με βάση τα ανωτέρω και όπως αναγνωρίζει το Δικα
στήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την
απόφαση που εξέδωσε στις 14 Φεβρουαρίου 1990 για
την υπόθεση C-301/87 (Boussac) ('), εφόσον υφίσταται
παράβαση του άρθρου 93 παράγραφος 3, η Επιτροπή
δικαιούται να λάβει προσωρινή απόφαση με την
οποία το ενεχόμενο κράτος μέλος και εν προκειμένω
η Γαλλία, υποχρεούται να αναστείλει αμέσως την
καταβολή της ενισχύσεως αυτής προς την Bull και να
παράσχει στην Επιτροπή όλα τα απαιτούμενα
έγγραφα, πληροφορίες και στοιχεία για την εξέταση
της συμβατότητας της ενισχύσεως με την κοινή

την παρούσα ενίσχυση, μπορεί να ζητήσει να
επιστραφούν οι τυχόν παράνομες ενισχύσεις που
έχουν καταβληθεί κατά παράβαση των διαδικαστι
κών κανόνων του άρθρου 93 παράγραφος 3 (4). H
κατάργηση της ενίσχυσης συνεπάγεται την
επιστροφή της συν τους τόκους βάσει του εμπορικού
επιτοκίου στο οποίο στηρίζεται το γαλλικό επιτόκιο

αναφοράς (5), και υπολογίζεται από την ημερομηνία
χορήγησης της παράνομης ενισχύσεως. Το μέτρο
αυτό είναι απαραίτητο για να αποκατασταθεί η
προτέρα κατάσταση (6), εξαλείφοντας τα οικονομικά
πλεονεκτήματα τα οποία απελάμβανε αδικαιολόγητα
η επιχείρηση από την ημερομηνία της καταβολής της
παράνομης ενισχύσεως προς αυτήν,

αγορά.

Πέραν αυτού, βάσει της υφιστάμενης νομολογίας εάν
η Γαλλία δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή,
μη αναστέλλοντας την καταβολή της ενισχύσεως, η
Επιτροπή, συνεχίζοντας την εξέταση της ουσίας της
υποθέσεως έχει τη δυνατότητα να παραπέμψει την
υπόθεση στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των απευθείας, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση για
τη σχετική παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 93
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.
Δεδομένου ότι το άρθρο 93 παράγραφος 3 έχει
άμεσες συνέπειες (2) και ότι υπάρχει σαφής και άνευ
όρων απαίτηση να ανασταλεί αμέσως η καταβολή
της ενισχύσεως η παρούσα απόφαση ισχύει ως έχει
στο γαλλικό νομικό σύστημα χωρίς να απαιτείται
τροποποίηση, με περαιτέρω νομοθετικές και κανονι
στικές ρυθμίσεις της νομοθεσίας δια της οποίας
θεσπίζεται η ενίσχυση.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ;

Αρθρο 1

H Γαλλία υποχρεούται να αναστείλει πάραυτα την περαι
τέρω καταβολή ενισχύσεως και, συγκεκριμένα, τη σχεδιαζό
μενη εισφορά κεφαλαίων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων γαλλι
κών φράγκων σχετικά με την Bull, χορηγηθείσα κατά παρά
βαση του άρθρου 93 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ, και
να κοινοποιήσει στην Επιτροπή, εντός 15 ημερών, τα μέτρα
τα οποία έχουν ληφθεί προς συμμόρφωση με την απαίτηση
αυτή.
Άρθρο 2

H Επιτροπή επισημαίνει σχετικά ότι, όπως προκύπτει
με σαφήνεια από τη νομολογία του Δικαστηρίου, όχι
μόνον τα εθνικά δικαστήρια αλλά και οι εθνικές
διοικητικές αρχές μεταξύ των οποίων συγκαταλέ
γονται και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές
υποχρεούνται να εφαρμόζουν την κοινοτική νομοθε
σία αντί της εθνικής σε περίπτωση σύγκρουσης
μεταξύ των δύο (3).

H Γαλλία υποχρεούται, εντός 30 ημερών από την κοινο
ποίηση της παρούσας αποφάσεως, να παράσχει όλα τα
κατάλληλα στοιχεία και, συγκεκριμένα, τα στοιχεία που
έχουν ζητηθεί με την επιστολή της Επιτροπής της 17ης
Δεκεμβρίου 1993 προς τις γαλλικές αρχές τα οποία επιτρέ
πουν την ουσιαστική αξιολόγηση της ενισχύσεως που
αναφέρεται στο άρθρο 1 .

H Επιτροπή επέκτεινε επίσης με ξεχωριστή απόφαση
της 26ης Ιανουαρίου 1994, τη διαδικασία του άρθρου
93 παράγραφος 2 ως προς την παρούσα ενίσχυση
καθόσον εκτιμά ότι, βάσει των πληροφοριών που
διαθέτει, η ενίσχυση δεν συνάδει με την κοινή αγορά
δυνάμει του άρθρου 92 παράγραφος 1 , ούτε με τη
λειτουργία της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικο
νομικό Χώρο (ΕΟΧ) δυνάμει του άρθρου 61 παρά
γραφος 1 αυτής ούτε υπάγεται, στο στάδιο αυτό, στις
παρεκκλίσεις του άρθρου 92 παράγραφοι 2 και 3 .

Αρθρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημο
κρατία.

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 1994.
Για την Επιτροτιή
Karel VAN MIERT

H Επιτροπή επισημαίνει ότι, σε περίπτωση που
ληφθεί στη συνέχεια αρνητική απόφαση σχετικά με

(') Συλλογή 1990, σ. 1-307.
(2) Βλέπε αποφάσεις στις υποθέσεις 77/72, Capolono, Συλλογή 1973,
σ. 611 , 120/73, Lorenz, Συλλογή 1973, σ. 1974, και 78/76, Steinicke,
Συλλογή 1977, σ. 595.
0 Βλέπε αποφάσεις στις υποθέσεις 166/77, Simmenthal, Συλλογή
1978, σ. 629, και 103/88, Costanzo, Συλλογή 1989, σ. 1839.

Μέλος της Επιτροπής

(4) Βλέπε αποφάσεις στις υποθέσεις 70/72, Kohlegesetz, Συλλογή

1973, σ. 813, και 310/85, Deufil, Συλλογή 1987, σ. 901 . Βλέπε επί
σης ανακοίνωση της Επιτροπής στην ΕΕ αριθ. C 318 της 24. 11 .
1983, σ. 3 .

(5) ΕΕ αριθ. C 31 της 3. 2. 1979, σ. 9, σημείο 15 του παραρτήματος.
(6) Βλέπε απόφαση στην υπόθεση C- 1 42/87, Tubemeuse, Συλλογή
1990, σ. 1-959.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 15ης Απριλίου 1994

για τροποποίηση της απόφασης 92/452/ΕΟΚ για την κατάρτιση των καταλόγων των θ|ΐάδων
συλλογής εμβρύων οι οποίοι έχουν εγκριθεί σε τρίτες χώρες για την εξαγωγή εμβρύων βοοει
δών στην Κοινότητα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον γιο τον ΕΟΧ)

(94/221 /ΕΚ)

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Σεπτεμβρίου 1989 για τον καθορισμό των
υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων βοοει
δών εκτροφής ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 93/52/ΕΟΚ (2), και ιδίως
το άρθρο 8,
Εκτιμώντας:

ότι η απόφαση 92/452/ΕΟΚ της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
απόφαση 93/677/ΕΚ (4), καθορίζει έναν κατάλογο εγκεκριμένων ομάδων συλλογής εμβρύων
σε τρίτες χώρες για την εξαγωγή εμβρύων κατοικιδίων ζώων την Κοινότητα ·
ότι οι αρμόδιες αρχές του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έχουν προω
θήσει τροποποιήσεις του καταλόγου των εγκεκριμένων ομάδων στο έδαφός τους·

ότι καθίσταται τώρα αναγκαίο να τροποποιηθεί o κατάλογος των εγκεκριμένων ομάδων
όσον αφορά τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής *

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

ApSpo 1

α) Στο πρώτο μέρος «Καναδάς», του παραρτήματος της απόφασης 92/452/ΕΟΚ προστίθεται
η ακόλουθη ομάδα συλλογής εμβρύων :
« Ε581

R.R. 4D,
Owen Sound,
Ontario,

Dr Everett Hall» ·

N4K 5N6

β) στο τρίτο μέρος «Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής» του παραρτήματος της απόφασης
92/452/ΕΟΚ :

— προστίθενται οι ακόλουθες ομάδες συλλογής εμβρύων:
«E821
93GA061

Dr John Dale Lott,

E857
93WI060

Dr Byron W. Williams,
W 6279 Sumac Road,

Plymouth, WI 53073

(')
(2)
O
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

302
175
250
316

Dr John Dale Lott

1390 Belmont Road,
Athens, GA 30605

της
της
της
της

10.
19.
29.
17.

10. 1989, σ. 1 .
7. 1993, σ. 21 .
8. 1992, σ. 40.
12. 1993, σ. 44.

Dr Byron W. Williams
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ΕΙ 139
93MD062

Genetic Management,

ΕΙ 139
93MD063

Genetic Management,

Dr John Heizer

10132 C Hansonville Road,

Frederick, Maryland
Dr Tom Mercuro

10132 C Hansonville Road,

Frederick, Maryland
Ε600
93WA061

Mr Baker Vet and E.T.,

Ε655
93WI064

Sunshine Genetics,
Rt 2, Box 38,

Dr Blake Bostrum

9320 Weldkamp Road,
Lynden, Washington
Dr Chris Keim »

Whitewater, Wisconsin

— διαγράφεται η ακόλουθη ομάδα συλλογής εμβρύων :
«Ε648
91IL003

North Central Embryo,

Dr Dan Klecher».

1060 W. Rock Grove Road,

Orangeville, IL
' Αρθρο 2

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες 15 Απριλίου 1994.
Για την Επιτροπή
René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής
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