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για το 1994, ορισμένων συμπληρωματικών ποσοστώσεων αλιείας μεταξύ των κρατών
μελών για σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα της Νορβηγίας βορείως του γεωγραφικού
πλάτους των 62° B και στα ύδατα της Ισλανδίας
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* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1093/94 του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 1994 για τον καθορισμό
των όρων υπό τους οποίους τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών μπορούν να
εκφορτώσουν απευθείας και να διαθέτουν στο εμπόριο τα αλιεύματά τους στους λιμένες
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της Κοινότητας
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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1092/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 6ης Μαΐου 1994

περί κατανομής, για το 1994, ορισμένων συμπληρωματικών ποσοστώσεων αλιείας μεταξύ των
κρατών μελών για σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα της Νορβηγίας βορείως του γεωγραφικού
πλάτους των 62° B και στα ύδατα της Ισλανδίας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

έχουν θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του
Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση
συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (3),

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συμβουλίου της
20ής Δεκεμβρίου 1992 για τη θέσπιση κοινοτικού καθε
στώτος για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια ('), και
ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 4,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

την πρόταση της Επιτροπής,

Τα σκάφη υπό σημαία κράτους μέλους επιτρέπεται, το 1994,
να αλιεύουν εντός των γεωγραφικών περιοχών και των
ποσοστώσεων που καθορίζονται στο παράρτημα I, στα
ύδατα υπό την αλιευτική δικαιοδοσία της Νορβηγίας,
βορείως του γεωγραφικού πλάτους των 62° B, με την επιφύ
λαξη των αλιευμάτων που ήδη έχουν επιτραπεί για την ίδια
περίοδο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3692/93 του Συμβου
λίου της 12ης Δεκεμβρίου 1993 για την κατανομή, μεταξύ
των κρατών μελών, ορισμένων ποσοστώσεων αλιείας για

Εκτιμώντας :

ότι, με τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1994, δίδεται
στην Κοινότητα, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία η δυνα
τότητα να επεκτείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της
αλιείας και να συνάψουν νέες αλιευτικές συμφωνίες υπό
μορφή ανταλλαγής επιστολών (2) ·
ότι με βάση τις συμφωνίες αυτές η Νορβηγία και η Ισλαν
δία έχουν αναλάβει τη δέσμευση να παραχωρήσουν στην
Κοινότητα συμπληρωματικές ποσοστώσεις για την αλιεία
βακαλάου στα ύδατα της Νορβηγίας και κοκκινόψαρου
στην αλιευτική ζώνη της Ισλανδίας·

ότι, εφόσον δημιουργούνται νέες δυνατότητες αλιείας κατά
την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 4 σημείο iii) του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3960/92, οι μέθοδοι κατανομής
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα όλων των
κρατών μελών ■ ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι
της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας,
δεδομένου ότι οι εν λόγω πόροι έχουν αποκτηθεί από την
Κοινότητα στα πλαίσια της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο·

ΑρSρο 1

σκάφη που αλιεύουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη

της Νορβηγίας και στην αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan
Mayen το 1994 (4).

ΑρSρο 2

Τα αλιεύματα σκαφών υπό σημαία κράτους μέλους στα
ύδατα που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη
της Ισλανδίας περιορίζονται, το 1994, στις ποσοστώσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα II.

ΑρSρο 3

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

ότι οι αλιευτικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τον
παρόντα κανονισμό υπόκεινται στα μέτρα ελέγχου που

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 1994.

(') ΕΕ αριθ. L 389 της 31 . 12. 1992, α 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 346 της 31 . 12. 1993, σσ. 19 και 25.

(3) ΕΕ αριθ. L 261 της 20. 10. 1993, σ. 1 .
(4) ΕΕ αριθ. L 341 της 31 . 12. 1993, σ. 104.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 1994.
Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Κατανομή, για το 1994, των επιπλέον κοινοτικών ποσοστώσεων αλιευμάτων στα νορβηγικά ύδατα, όπως αναφέρε
ται στο άρθρο 1 (νορβηγικό ύδατα βορείως του γεωγραφικού πλάτους των 62° B)
(τόνοι — βάρος τον νωπού προϊόντος όπως αλιεύεται)
Είδος

Βακαλάος

Διαίρεση ΙCΕS

Κοινοτικές ποσο
στώσεις αλιευμάτων

I, II

Ποσοστώσεις που κατα
νέμονται στα κράτη μέλη

7 250

Ισπανία
Πορτογαλία
Ιρλανδία
Ελλάδα

3 260
3 260
365
365

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατανομή, για το 1994, των κοινοτικών ποσοστώσεων αλιευμάτων στα ύδατα της Ισλανδίας, όπως αναφέρεται στο
όρθρο 2
(τόνοι — βάρος του νωπού προϊόντος όπως αλιεύεται)

Είδος'
Κοκκινόψαρο

Διαίρεση ΙCΕS
Va

Κοινοτικές ποσο-

Ποσοστώσεις που κατα

στώσεις αλιευμάτων

3 000 ( 1 )

νέμονται στα κράτη μέλη

Γερμανία

1690

Ηνωμένο Βασίλειο
Βέλγιο

1 160
100

Γαλλία

C ) Συμπεριλαμβανομένων των αναπόφευκτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (εκτός βακαλάου).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1093/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 6ης Μαΐου 1994
για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών μπορούν
να εκφορτώσουν απευθείας και να διαθέτουν στο εμπόριο τα αλιεύματά τους στους λιμένες
της Κοινότητας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 43,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :
ότι, στα πλαίσια της συνθήκης, οι αρμοδιότητες του παρά
κτιου κράτους σε θέματα πρόσβασης των σκαφών τρίτων
χωρών στα εγχώρια ύδατα και στις λιμενικές εγκαταστάσεις
ασκούνται από τα κράτη μέλη · ότι, ωστόσο, στην περί
πτωση της πρόσβασης αλιευτικών σκαφών στις εν λόγω
εγκαταστάσεις για την απευθείας εκφόρτωση και εμπορία
των αλιευμάτων τους, είναι αναγκαίο να λαμβάνουν σε
κοινοτικό επίπεδο πρόσθετα και ενιαία μέτρα ούτως ώστε
οι εργασίες αυτές να πραγματοποιούνται υπό όρους που να
μην δύνανται να θίξουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί στα
πλαίσια της κοινής αλιευτικής πολιτικής, συμπεριλαμβανο
μένων των κανόνων υγειονομικής και εμπορικής ποιότητας
που εφαρμόζονται στην κοινοτική παραγωγή, και, ως εκ
τούτου, να μη δύνανται να καταλήξουν σε στρέβλωση του
ανταγωνισμού εις βάρος της κοινοτικής παραγωγής και
έναντι των εισαγωγών οι οποίες διοχετεύονται με άλλα
μέσα μεταφοράς·
ότι θα πρέπει ιδίως να προβλεφθεί ότι οι εκφορτώσεις αυτές
πραγματοποιούνται μόνο σε λιμένες όπου μπορούν να
διενεργηθούν όλες οι εργασίες υγειονομικού και κτηνιατρι
κού ελέγχου, και οι πλοίαρχοι των σχετικών αλιευτικών
σκαφών να υποχρεούνται να προσκομίζουν ειδική δήλωση
εκφόρτωσης ·
ότι η αποδοχή των απευθείας εκφορτώσεων αλιευτικών
σκαφών με σημαία τρίτης χώρας ή που είναι νηολογημένα
σε τρίτη χώρα δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα να θίξει
την ισορροπία της αγοράς, η οποία επιδιώκεται, για
ορισμένα προϊόντα, μέσω των μηχανισμών τιμών που εφαρ
μόζονται από την κοινή οργάνωση των αγορών ότι θα
πρέπει, κατά συνέπεια, να προβλεφθεί η τήρηση, κατά τη
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων, των
επιπέδων τιμών που καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο·

διαμόρφωση των τιμών, υποχρεώνοντας τα μέλη τους να
τηρούν τους κανόνες που θεσπίζουν, προκειμένου, σύμφωνα
με τους στόχους της συνθήκης, να διασφαλίζεται, ιδίως,
δίκαιο επίπεδο ζωής στους ασκούντες αλιευτικές δραστηριό
τητες ■ ότι το πλεονέκτημα που συνδέεται με την απευθείας
εκφόρτωση από τα συγκεκριμένα σκάφη δεν πρέπει να θέτει
σε κίνδυνο, στις ζώνες δραστηριότητας των οργανώσεων
παραγωγών, την αποτελεσματικότητα των μέτρων που
θεσπίζονται και εφαρμόζονται από τους οργανισμούς
αυτούς κατ' εφαρμογή των μηχανισμών της κοινής οργάνω
σης των αγορών · ότι θα πρέπει, κατά συνέπεια, εκτός από
την περίπτωση που τα προϊόντα προορίζονται για μετα
ποίηση, η εμπορία των αλιευμάτων τών αλιευτικών σκαφών,
με σημαία τρίτης χώρας ή που είναι νηολογημένα σε τρίτη
χώρα, να υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης των εν λόγω
μέτρων ■

ότι η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού απαιτεί κατάλ
ληλα μέτρα δημοσιότητας στους λιμένες όπου είναι δεκτές η
απευθείας εκφόρτωση και η εμπορία από τα αλιευτικά
σκάφη με σημαία τρίτης χώρας ή που είναι νηολογημένα σε
τρίτη χώρα ·
ότι θα πρέπει να εξετασθούν, μετά από ορισμένο χρονικό
διάστημα, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1
Υπό τους όρους που καθορίζονται από τον παρόντα κανο
νισμό, τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία τρίτης
χώρας ή που είναι νηολογημένα σε τρίτη χώρα επιτρέπεται
να εκφορτώνουν απευθείας στους λιμένες των κρατών
μελών της Κοινότητας τα αλιευτικά προϊόντα, προκειμένου
να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και να διατεθούν στο
εμπόριο.
ΆρSρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως :

ότι, εξάλλου, η κοινή οργάνωση αγοράς για τα προϊόντα
αυτά βασίζεται, κατά ένα μεγάλο μέρος, στην ικανότητα
των οργανώσεων παραγωγών να προωθούν την ομαλή

1 , αλιευτικό προϊόν: κάθε προϊόν που προέρχεται απευ
θείας από το σημείο αλίευσης ενδεχομένως μετά από
μεταφόρτωση στη θάλασσα από άλλο σκάφος, και που
εμφαίνεται στο κεφάλαιο 3 του παραρτήματος I του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της
23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική
ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (4) ·

C) ΕΕ αριθ. C 219 της 13. 8. 1993, σ. 16.
(2) ΕΕ αριθ. C 329 της 6. 12. 1993, σ. 1 .
(3) ΕΕ αριθ. C 352 της 30. 12. 1993, σ. 46.

(4) ΕΕ αριθ. L 256 της 7. 9. 1987, σ. 1 . Κανονισμός όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2551 /93 της Επι
τροπής (ΕΕ αριθ. L 241 της 27. 9. 1993, σ. 1 ).
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— οι ποσότητες κατανεμημένες ανά είδος

2, αλιευτικό σκάφος:

— τα σκάφη, ανεξαρτήτως των διαστάσεών τους τα
οποία ασκούν ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριό
τητα την αλιεία αλιευτικών προϊόντων,
— τα σκάφη τα οποία, ακόμη και όταν δεν αλιεύουν με
δικά τους μέσα, διοχετεύουν τα αλιευτικά προϊόντα
τα οποία μεταφόρτωσαν από άλλα σκάφη,
— τα σκάφη επί των οποίων τα αλιευτικά προϊόντα
υπόκεινται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
διεργασίες πριν από τη συσκευασία : κοπή σε φιλέτα ή
σε φέτες εκδορά, άλεσμα, κατάψυξη ή/και κατα
ποίηση.

ΑρSρο 3

1 . Υπό την επιφύλαξη των οδηγιών 90/675/EOK του
Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 1990 για τον καθορισμό
των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνια
τρικών ελέγχων των προϊόντων προελεύσεως τρίτων χωρών
που εισάγονται στην Κοινότητα (') και 91 /493/EOK του
Συμβουλίου της της 22ας Ιουλίου 1991 περί καθορισμού των
υγειονομικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την παραγωγή και
τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (2), τα
αλιευτικά σκάφη δεν μπορούν να εκφορτώνουν τα αλιεύ
ματά τους προκειμένου να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία
και να διατεθούν στο εμπόριο, παρά μόνο στους λιμένες
που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη εξασφαλί
ζουν εκεί όλες τις εργασίες υγειονομικού και κτηνιατρικού
ελέγχου που προβλέπονται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις για
τα αλιευτικά προϊόντα.
2. Πριν από την ημερομηνία ενάρξεως εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην
Επιτροπή, τον κατάλογο των λιμένων πο αναφέρονται στην
παράγραφο 1 . Της ανακοινώνουν, ενδεχομένως και τις
μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού του καταλόγου.
H Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των λιμένων, καθώς
και τις τροποποιήσεις του καταλόγου αυτού στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά «C».
ΆρSρο 4

1 . Υπό την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2847/93 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1993 για τη
θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτιΐCής πολιτι
κής (3), o πλοίαρχος αλιευτικού σκάφους πρέπει να συντάξει
και να καταθέσει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους
του οποίου επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τους χώρους εκφόρ
τωσης μια δήλωση στην οποία εμφαιίνονται, για όλα τα
προϊόντα που προτίθεται να εκφορτώσει :
— η καταγωγή καθώς και, ενδεχομένως, το ή τα σκάφη από
τα οποία τα προϊόντα αυτά έχουν μεταφορτωθεί,
0 ΕΕ αριθ. L 373 της 31 . 12. 1990, σ. 1 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601 /92 (ΕΕ αριθ. L
173 της 27. 6. 1992, σ. 13).
(2) ΕΕ αριθ. L 268 της 24. 9. 1991 , σ. 15.
0 ΕΕ αριθ. L 261 της 20. 10. 1993, σ. 1 .

— o προβλεπόμενος τρόπος εμπορίας.
2. Τα αλιευτικά προϊόντα που εκφορτώνονται από ένα
αλιευτικό σκάφος μπορούν να τίθενται σε ελεύθερη κυκλο
φορία μόνο μετά την κατάθεση, στις αρμόδιες αρχές της
δήλωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 .
ΆρSρο 5

1 . H εμπορία των αλιευτικών προϊόντων που εκφορτώ
νονται απευθείας από ένα αλιευτικό σκάφος και τα οποία
δεν προορίζονται για τη μεταποίηση πραγματοποιείται υπό
τους ακόλουθους όρους:
— όταν τα προϊόντα εμφαίνονται στο παράρτημα I ή στο
παράρτημα VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92 του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1992 περί κοινής οργα
νώσεως αγοράς στον τομέα των αλιευομένων προϊόντων
και των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (4), και τα προϊ
όντα αυτά διατίθενται στο εμπόριο εντός της ζώνης
δραστηριότητας για την οποία έχει αναγνωρισθεί οργά
νωση παραγωγών, η εμπορία αυτή μπορεί να πραγματο
ποιείται μόνον εφόσον τηρούνται οι κανόνες που έχει
θεσπίσει η οργάνωση των ενδιαφερομένων παραγωγών
για τις τιμές απόσυρσης ή πώλησης ρύθμισης της
προσφοράς ή της ποιότητας των προϊόντων,
σε περίπτωση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία εκτός της
ζώνης αυτής των προϊόντων που εμφαίνονται στο παράρ
τημα I στοιχεία A, Δ και E του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3759/92, αυτή μπορεί να πραγματοποιείται σε τιμή «ελεύ
θερο στα σύνορα» χαμηλότερη από τις κοινοτικές τιμές
απόσυρσης ή πώλησης που καθορίζονται για την τρέχουσα
περίοδο, κατ' εφαρμογή των άρθρων 11 και 13 του εν λόγω
κανονισμού,

— όταν τα προϊόντα εμφαίνονται στο παράρτημα II του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3759/92, δεν μπορούν να τίθε
νται σε ελεύθερη κυκλοφορία σε τιμή «ελεύθερο στα
σύνορα» χαμηλότερη από το κατώτερο όριο που επιτρέ
πει την ενεργοποίηση της ενίσχυσης στην ιδιωτική
αποθεματοποίηση, όπως καθορίζεται στο άρθρο 16
παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού,
— όταν τα εν λόγω προϊόντα εμφαίνονται στο παράρτημα
IV μέρος B και στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 3759/92, δεν μπορούν να τίθενται σε ελεύθερη
κυκλοφορία σε τιμή «ελεύθερο στα σύνορα» χαμηλό
τερη από την τιμή που καθορίζεται κατ' εφαρμογή του
άρθρου 22 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 , η τιμή «ελεύθερο
στα σύνορα» αντιστοιχεί στην αναγνωρισμένη τελωνειακή
αξία.
ΆρSρο 6

Οι εργασίες που υπόκεινται στην αρμοδιότητα των τελωνει
ακών αρχών μπορούν να πραγματοποιούνται μόνον αφού
προσκομισθούν επαρκείς για τις εν λόγω αρχές αποδείξεις
ότι τα εν λόγω προϊόντα πληρούν τους όρους που προβλέ
πονται στον παρόντα κανονισμό.
(4) ΕΕ αριθ. L 388 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
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ΑρSρο 7

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να
εξασφαλίσουν την τήρηση του παρόντος κανονισμού και
την ενημέρωση των πλοιάρχων των συγκεκριμένων σκαφών
σχετικά με τις υποχρεώσεις οι οποίες τους επιβάλλονται και
για να οργανώσουν, στους λιμένες, τη δημοσιότητα των

του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, ενδεχομένως από
κατάλληλες προτάσεις.

ΑρSρο 9

τιμών η τήρηση των οποίων απαιτείται δυνάμει του άρθρου
5.

ΑρSρο 8

H Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο, πριν από την 1η
Ιουλίου 1996, έκθεση για τα αποτελέσματα της εφαρμογής

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από τις 15 Μαΐου 1994.

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

Βρυξέλλες 6 Μαΐου 1994.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1094/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μάιο» 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 (2), και ιδίως το άρθρο 19
παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

του Συμβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 3528/93 (6), 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 0, όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 547/94 (8),
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1045/94 της Επιτρο
πής (3), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1062/94 (4) ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1045/94 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

ΆρSρο 1
Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και
όχι μετουσιωμένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81 και καθορίζονται στο παράρτημα του τροπο
ποιημένου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1 045/94 σύμφωνα με τα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 12 Μαΐου 1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
O
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

177 της 1 .
22 της 27.
114 της 5.
115 της 6.

7.
1.
5.
5.

1981 ,
1994,
1994,
1994,

σ.
σ.
σ.
σ.

4.
7.
7.
25.

(5)
(6)
Ο
(8)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

387 της 31 . 12. 1992, σ. 1 .
320 της 22. 12. 1993, σ. 32.
108 της 1 . 5. 1993, σ. 106.
69 της 12. 3 . 1994, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 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
12 90 100
1290 910
1290 950

31,00
29,93
31,00
29,93

(')
(')
O
(')
(')
f)

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

0,3370
— Ecu/ 1 00 kg —

1701 99 10 100

33,70

1701 99 10 910

33,43
33,43

1701 99 10 950

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

0,3370

(') 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, α 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.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριΦ. 1095/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μαΐου 1994
περί εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας, νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τητας, νωπών, διατηρημένων με απλή ψυξη ή κατεψυγ
μένων, καταγωγής και προελεύσεως Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής και Καναδά, που μπορούν να εισαχθούν με ειδι

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

κούς όρους για το 1994 -

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 129/94 του Συμβουλίου της 24ης
Ιανουαρίου 1994 για το άνοιγμα κοινοτικής δασμολογικής
ποσοστώσεως για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, που
υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0201 και 0202, καθώς και για
τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0206 10 95
και 0206 2991 ( 1994) 0, και ιδίως το άρθρο 2,

ότι θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τα πιστοποιητικά που
προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό δύνανται να
χρησιμοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος τους, με την
επιφύλαξη των υπαρχόντων καθεστώτων σε κτηνιατρικά
θέματα,

Εκτιμώντας:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝ ΣΜΟ :

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 212/94 της Επιτροπής της 31ης
Ιανουαρίου 1994 περί θεσπίσεως των λεπτομερειών εφαρμο
γής των καθεστώτων εισαγωγής που προβλέπονται από τους
κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 129/94 και (ΕΚ)
αριθ. 131 /94 για τα βόεια κρέατα εκλεκτής ποιότητας και
για το κατεψυγμένο κρέας βουβάλου (2) αναφέρει, στο
άρθρο 6, ότι οι αιτήσεις και η παράδοση των πιστοποιητι
κών εισαγωγής των κρεάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο δ) γίνονται σύμφωνα με τις διατά
ξεις των άρθρων 12 και 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2377/80 της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 1980 περί των
ειδικών τρόπων εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιη
τικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέα
τος (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2867/93 (4)·

ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 212/94 που αναφέρθηκε παρα
πάνω, στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ), καθόρισε σε
10 000 τόνους την ποσότητα βοείων κρεάτων υψηλής ποιό

ΑρSρο 1

1 . Κάθε αίτηση για πιστοποιητικό εισαγωγής που κατατί
θεται από την 1η έως τις 5 Μαΐου 1994 για τα βόεια κρέατα
υψηλής ποιότητας, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρα
φος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 212/94 ικανο
ποιείται εξ ολοκλήρου.
2. Οι αιτήσεις για πιστοποιητικά μπορούν να κατατε
θούν, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2377/80, τις πέντε πρώτες ημέρες του Ιουνίου 1994 για 4 385
τόνους.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 12 Μαΐου 1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(■)
O
C)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

22 της 27. 1 . 1994, σ. 1 .
27 της 1 . 2. 1994, α 38.
241 της 13. 9. 1980, σ. 5.
262 της 21 . 10. 1993, σ. 26.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1096/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μαΐου 1994

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου περί κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβου
λίου περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του αιγοπροβείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 234/79 του Συμβουλίου της 5ης
Φεβρουαρίου 1979 σχετικά με τη διαδικασία προσαρμογής
της ονοματολογίας του κοινού δασμολογίου η οποία χρησι
μοποιείται για τα γεωργικά προϊόντα ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3209/89 (2),
και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας :

κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3013/89 του Συμβουλίου της 25ης
Σεπτεμβρίου 1989 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του αιγοπροβείου κρέατος (7), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 233/94 (8) ·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη των σχετικών επιτροπών
διαχείρισης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2505/92 της Επιτροπής (3),
που τροποποιεί τα παραρτήματα I και II του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987
σχετικά με τη στατιστική και δασμολογική ονοματολογία
και το κοινό δασμολόγιο (4), συγκέντρωσε τα λίπη που
αναφέρονται στους κωδικούς ΣΟ 1502 00 91 και 1502 00 99
που αποτελούν τμήμα των κοινών οργανώσεων αγοράς
στους τομείς του βοείου και του αιγοπροβείου κρέατος αντι
στοίχως · ότι, γι' αυτό το λόγο, πρέπει να προσαρμοσθεί o
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 361 1 /93 (6), καθώς επίσης και o

1 . Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68, o κωδικός ΣΟ « 150200 91 » αντι
καθίσταται από τον κωδικό ΣΟ «ex 1502 0090».

2. Στο άρθρο 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3013/89, o κωδικός ΣΟ « 1502 00 99» αντικαθίσταται από
τον κωδικό ΣΟ «ex 1502 00 90».

ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα
από τη δημοσίευση 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, 11 Μαΐου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
0
(3)
0
0
0

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L
L

34 της 9. 2. 1979, σ. 2.
312 της 27. 10. 1989, σ. 5 .
267 της 14. 9. 1992, σ. 1 .
256 της 7. 9. 1987, σ. 1 .
148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
328 της 29. 12. 1993 , σ. 7 .

0 ΕΕ αριθ. L 289 της 7. 10. 1989, σ. 1 .
0 ΕΕ αριθ. L 30 της 3 . 2. 1994, σ. 9.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1097/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μαΐου 1994

για μεταβατικά μέτρα όσον αφορά την κατανομή των ποσοστώσεων στον τομέα του καπνού
για τη συγκομιδή 1994
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι η αύξηση της ποσοστώσεως για μια ομάδα ποικιλιών
μετά από τη μεταφορά αυτή δεν πρέπει να συνεπάγεται
συμπληρωματικές δαπάνες για το ΕΓΤΠΕ ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα του ακατέργαστου καπνού ('), και ιδίως το άρθρο 27,

ότι o παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοσθεί από την 1η
Απριλίου 1994, επομένη της λήξης της προθεσμίας που
καθορίζεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3477/92 για την έκδοση των πιστοποιητικών καλλιεργείας ·

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

Εκτιμώντας :
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92 καθιέ
ρωσε καθεστώς ποσοστώσεων για τις διάφορες ομάδες
ποικιλιών καπνού · ότι οι διαθέσιμες ποσότητες ανά ομάδα
ποικιλιών έχουν κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2076/92 του Συμβουλίου
της 30ής Ιουνίου 1992 για τον καθορισμό των πριμοδοτή
σεων για τον καπνό σε φύλλα κατά ομάδα καπνού καθώς
και των κατωφλίων εγγυήσεως που κατανέμονται κατά
ομάδα ποικιλιών και κατά κράτος μέλος (2), όπως τροποποι
ήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 164/94 (3) ■

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3477/92 (4), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 813/94 (5),
θέσπισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των
ποσοστώσεων για τις συγκομιδές 1993 και 1994· ότι για
ορισμένες ομάδες ποικιλιών φαίνεται ότι θα παραμείνουν
διαθέσιμες ποσότητες των ποσοστώσεων μετά την κατα
νομή των ποσοτήτων τις οποίες μπορούν να απαιτήσουν οι
δικαιούχοι · ότι, αντίθετα, η ποσότητα για ορισμένες
ομάδες ποικιλιών είναι δυνατόν να αποδειχθεί ανεπαρκής ·
ότι η ανεπάρκεια αυτή μπορεί να αποδειχθεί ζημιογόνος
κυρίως για τα προγράμματα μετατροπής που άρχισαν
ορισμένοι παραγωγοί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992 ·
ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 του κανονισμού ( ΕΟΚ)
αριθ. 2075/92 πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη, μεταβα
τικώς, να προβούν σε μεταφορά των ποσοτήτων των ποσο
στώσεων αυτών που θα παραμείνουν διαθέσιμες, μετά την
περάτωση της κατανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3477/92 προς άλλες
ομάδες ποικιλιών ·
(')
0
(3)
(4)
(5)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L
L

215 της 30. 7. 1992, σ. 70.
215 της 30. 7. 1992, σ. 77.
24 της 29. 1 . 1994, σ. 4.
351 της 2. 12. 1992, σ. 11 .
94 της 13 . 4. 1994, σ. 6.

ΑρSρο 1

1 . Για τη συγκομιδή 1994, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να
μεταφέρουν τις ποσότητες κατωφλίου καπνού που παραμέ
νουν διαθέσιμες μετά την κατανομή ποσοστώσεων
σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3477/92, προς άλλη ομάδα ποικιλιών. Οι συμπληρωματικές
ποσότητες που δίδονται σε μια ομάδα ποικιλιών κατανέ
μονται κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς ή στις
ομάδες παραγωγών οι οποίες άρχισαν την παραγωγή του εν
λόγω καπνού πριν από την 1η Ιανουαρίου 1992.
2.
Οι ποσότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
περιορίζονται σε αυτές που αναγράφονται στο παράρτημα.

3 . Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η μείωση κατά
έναν τόνο της ποσότητας κατωφλίου μιας ομάδας ποικιλιών
αντιστοιχεί σε αύξηση κατά έναν τόνο για μια άλλη ομάδα
ποικιλιών.

4. H αύξηση της ποσότητας κατωφλίου μιας ομάδας
ποικιλιών δεν δύναται να υπερβεί την ποσότητα για την
οποία προκύπτει για το ΕΓΤΠΕ δαπάνη ίση με τη μείωση
των δαπανών που θα προέλθει από την ελάττωση της ποσό
τητας κατωφλίου για τις άλλες ομάδες ποικιλιών.

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημο
σίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 1994.

12. 5. 94

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσόστητες κατωφλίου εγγύησης που είναι δυνατόν να μεταφέρονται από μία ποικιλιακή ομάδα σε άλλη
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

200 τόνοι από την ομάδα I flue-cured προς την ομάδα II light air-cured.

Αριθ. L 121/ 11
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αριθ. L 121 / 12

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1098/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μαΐου 1994

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

Έχοντας υπόψη :

ότι, εξάλλου, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις
των σχεδίων περιφεριοποίησης που έχουν λάβει χώρα
αφότου εγκρίθηκε o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 845/93 ·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ότι, δεδομένης της σημασίας των τροποποιήσεων που έχουν
λάβει χώρα, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί o κανονισμός
(ΕΟΚ) αριθ. 845/93 ■

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 το άρθρο 12,

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,

Εκτιμώντας:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92 προβλέπει μεταξύ
άλλων την εφαρμογή του συστήματος των αντισταθμι
στικών πληρωμών εντός ενός συστήματος περιφερειακής
βασικής έκτασης · ότι, για να εξασφαλισθεί, αφενός η ανα
γκαία διαφάνεια και, αφετέρου, o αρμονικός χαρακτήρας
της διαχείρισης των εν λόγω εκτάσεων, χρειάζεται να καθο
ρισθεί για κάθε κράτος μέλος o αριθμός των εκταρίων που
είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο του καθεστώτος των αντισταθ
μιστικών πληρωμών, καθώς επίσης και η κατανομή τους ·

ΑρSρο 1

Οι βασικές εκτάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 παρά
γραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1765/92, ορίζονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
ΑρSρο 2
O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 845/93 καταργείται.

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 845/93 της Επιτροπής της 7ης
Απριλίου 1993 για τον καθορισμό των περιφερειακών βασι
κών εκτάσεων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του καθεστώ
τος ενίσχυσης για τους παραγωγούς ορισμένων αροτραίων
καλλιεργειών (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 935/94 (4), δεν λαμβάνει υπόψη τις
ιστορικού χαρακτήρα εκτάσεις του ελαιόυχου λίνου, προϊόν
το οποίο έχει προστεθεί προσφάτως στον κατάλογο των
προϊόντων που είναι επιλέξιμα για τις αντισταθμιστικές
πληρωμές ·

Δυνάμει του παρόντος άρθρου, οι αναφορές που παραπέ
μπουν στον ακυρωθέντα κανονισμό πρέπει να νοούνται ως
παραπέμπουσες στον παρόντα κανονισμό.
ΑρSρο 3

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 1994.

Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
0
0

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
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.
107 της 28. 4. 1994, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βασικές εκτάσεις
(σε 1 000 εκτάρια)

Περιφέρεια

Όλες οι καλλιέργειες

Αραβόσιτος

ΒΕΛΓΙΟ

Ζώνη I (Βορράς)
Ζώνη II (Νότος)
ΔΑΝΙΑ

209,5
269,0

97,0

2018,0

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Schleswig-Holstein
Αμβούργο
Niedersachsen
Βρέμη
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Hessen

505,6
5,1
1 424,4
1,8
948,3
368,4
461,2

Baden-Württemberg
Βαυαρία

735,4
1 775,9

Saarland
Βερολίνο
Βραδεμβούργο
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen

122,1
418,2

36,5
4,9
879,7
901,4
585,7
846,1
525,2

ΕΛΛΑΔΑ

Ζώνη I
Ζώνη II

1 396,3
95,4

ΙΣΠΑΝΙΑ

Αρδεόσιμα αγροτεμάχια
Άνυδρα αγροτεμάχια
Ανδαλουσία
Arag6n

Asturias
Βαλεαρίδες νήσοι
Κανάριες νήσοι
Cantabria
Kαστίλη-la-Mancha
Kαστίλη-Léon
Καταλωνία
Extremadura
Galicia
Μαδρίτη
Murcia
Navarra
Χώρα των Βάσκων
Rioja
Βαλεντία

1 123,5
1 390,9
724,0
13,1
85,0
3,5
7,8
1 814,1
2 458,9
334,2
435,1
272,5
96,3
116,7
201,0
50,6
56,1
36,2

403,4
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(σε 1 000 εκτάρια)

Περιφέρεια

|

Όλες οι καλλιέργειες

1

Αραβόσιτος

ΓΑΛΛΙΑ

Σύνολο

13 526,0

Gironde

50,2

Landes

171,3

Pyrénées-Atlantiques
Hautes-Pyrénées
Dordogne

120,2

42,0
54,4
1,2
3,1

Corrèze
Bouches-du-Rhône

Hautes-Alpes

1,1

Savoie
Bas-Rhin

6,4
66,9

Haut-Rhin

60,2

Haute-Corse

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

0,8

345,5

0,2

5 801,2

1 200,0

42,8
436,5

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Αζόρες νήσοι
Νήσος Μαδέρα
— αρδεύσιμα αγροτεμάχια
— λοιπά αγροτεμάχια
Ηπειρωτικές περιφέρειες
— αρδεύσιμα αγροτεμάχια
— λοιπά

9,7
0,3
0,3
235,4
808,3

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Αγγλία

3 794,6

Σκοτία

— (Λιγότερο ευνοημένες περιοχές)
— (Λοιπές περιοχές)
Βόρεια Ιρλανδία
Ουαλία

121,1
430,5
52,9
61,4

208,3
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1099/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μαΐου 1994

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1198/93 και περί ενάρξεως διαρκούς
διαγωνισμού για 5 239 000 τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου που έχει στη διάθεσή 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,
Εκτιμώντας :

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. 1198/93 -

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

ΑρSρο 1

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
120/94 (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. 1037/94 (6), άνοιξε διαρκή διαγωνισμό για την
εξαγωγή 4939 000 τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου
που έχει στη διάθεσή του o γαλλικός οργανισμός παρεμβά

σεως · ότι η Γαλλία, με την κοινοποίησή της στις 5 Μαΐου
1994, ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεση του οργανι
σμού παρεμβάσεώς της να αυξήσει κατά 300 000 τόνους την
ποσότητα που τέθηκε σε διαρκή διαγωνισμό για εξαγωγή ·
ότι πρέπει να ανέλθει σε 5 239 000 τόνους η συνολική ποσό
τητα 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. 1198/93 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :
«ΑρSρο 2
1 . O διαγωνισμός αφορά μέγιστη ποσότητα 5 239 000
τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου για εξαγωγή προς
όλες τις τρίτες χώρες.
2. Στο παράρτημα I αναφέρονται οι περιοχές στις
οποίες είναι αποθηκευμένοι οι 5 239 000 τόνοι μαλακού
αρτοποιήσιμου σίτου.»

ΑρSρο 2
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1198/93 αντι
καθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
ΑρSρο 3

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

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

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
O
(3)
(4)
(5)
(6)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριά.
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, σ. 76.
21 της 26. 1 . 1994, σ. 1 .
122 της 18. 5. 1993, σ. 23.
113 της 4. 5. 1994, σ. 5.
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

(σε τόνους)

Τόπος αποθεματοποιήσεως
Amiens

Ποσότητα
433 000

Bordeaux

55 000

Clermont-Ferrand

10 000

Châlons-sur-Marne

587 000

Dijon

110 000

Lille

623 000

Lyon
Nancy

23 000
90 000

Nantes

115 000

Orléans

1 091 000

Paris

310 000

Poitiers

454 000

Rennes

210 000

Rouen

683 000

Toulouse

Gent (Βέλγιο)

49 000

396 000»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1100/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μαΐου 1994
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1195/93 και για έναρξη διαρκούς διαγωνισμού
για εξαγωγή 3850000 τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου που έχει στη διάθεσή του o
γερμανικός οργανισμός παρέμβασης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 (2), και ιδίως το άρθρο 5,

των που έχουν αποθεματοποιηθεί · ότι πρέπει, συνεπώς να
τροποποιηθεί κυρίως το παράρτημα I του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1195/93·

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

Εκτιμώντας :

ΑρSρο 1
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131 /93 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
120/94 (4), καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους πωλή
σεως των σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή των οργανι
σμών παρεμβάσεως·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1195/93 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1037/94 (6), άνοιξε διαρκή διαγωνισμό για την
εξαγωγή 3 550 000 τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου
που έχει στη διάθεσή του o γερμανικός οργανισμός παρέμ
βασης· ότι η Γερμανία, με την κοινοποίηση της στις 5
Μαΐου 1994, ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεση του
οργανισμού παρέμβασης της να αυξήσει κατά 300000
τόνους την ποσότητα που τέθηκε σε διαρκή διαγωνισμό για
εξαγωγή · ότι πρέπει να ανέλθει σε 3 850 000 τόνους η συνο
λική ποσότητα του μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου που
τέθηκε σε διαρκή διαγωνισμό για εξαγωγή και έχει στη
διάθεσή του o γερμανικός οργανισμός παρέμβασης·
ότι, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των ποσοτήτων που
έχουν τεθεί σε διαγωνισμό, θεωρείται αναγκαίο να γίνουν
τροποποιήσεις στον πίνακα των περιοχών και των ποσοτή

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1 195/93 αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο :
«ΑρSρο 2

1 . O διαγωνισμός αφορά μέγιστη ποσότητα 3 850 000
τόνων μαλακού αρτοποιήσιμου σίτου για εξαγωγή προς
όλες τις τρίτες χώρες.
2. Στο παράρτημα I αναφέρονται οι περιοχές στις
οποίες είναι αποθηκευμένοι 3 850 000 τόνοι μαλακού
αρτοποιήσιμου σίτου.»

ΑρSρο 2
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1195/93 αντι
καθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
ΑρSρο 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, 11 Μαΐου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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Ο
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(4)
O
(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.
191 της 31 . 7. 1993, σ. 76.
21 της 26. 1 . 1994, σ. 1 .
122 της 18. 5 . 1993, σ. 14.
113 της 4. 5. 1994, σ. 5 .

Αριθ. L 121 / 18

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

(τόνοι)

Τόπος αποθήκευσης

Ποσότητα

Schleswig-Holstein/Hamburg/
Νiedersachsen/Bremen/
Nordrhein-Westfalen

1 642 608

Hessen/Rheinland-Pfalz/

Baden-Württemberg/Saarland/Bayern

726 586

Berlin/Brandenburg/
Mecklenburg-Vorpommern

578 823

Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen

867 670

Κάτω Χώρες

13 971

Βέλγιο

20 428»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1101/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μαΐου 1994

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών σε ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα, καταγωγής Πακιστάν, Ινδίας, Ταϊλάνδης, Κίνας, Νότιας Κορέας και Λευκορωσίας
δικαιούχων των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου
δασμολογικών προτιμήσεων

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1990 για την εφαρ
μογή των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 όσον αφορά ορισμένα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών ('), που παρατάθηκε, για
το 1994, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3668/93 (2), και ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιμώντας :

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90, το ευεργέτημα του προτιμη
σιακού δασμολογικού καθεστώτος παρέχεται, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως τις 30
Ιουνίου 1994, σε κάθε κατηγορία προϊόντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντι
κείμενο ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζονται στη στήλη 8 του
παραρτήματος I και στη στήλη 7 του παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις
χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5 των εν λόγω παραρτημάτων ■ ότι,
σύμφωνα με το άρθρο 1 1 του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών δύναται
να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισαγωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή
που οι εν λόγω ατομικές οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·
ότι για τα προϊόντα των αυξόντων αριθμών και καταγωγής που εμφαίνονται στον κατωτέρω
πίνακα οι οροφές διαμορφώνονται στα επίπεδα που αναφέρονται στον ίδιο πίνακα · ότι, την
κατωτέρω ημερομηνία, οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων στην Κοινότητα έχουν καλύψει
διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής :
Αύξων αριθμός

Καταγωγή

Οροφή

Ημερομηνία

40.0050

Ινδονησία

755 000 τεμάχια

2. 3. 1994

40.0060

Πακιστάν

875 000 τεμάχια

25. 1 . 1994

23 000 τεμάχια

25. 1 . 1994

40.0140

Ινδία

40.0200

Ταϊλάνδη

116,000 τόνοι

14.4.1994

40.0780

Ινδονησία

79,500 τόνοι

25. 1 . 1994

40.0900

Κίνα

7,500 τόνοι

31.3.1994

40.0900

Νότια Κορέα

7,500 τόνοι

31.3.1994

42.1240

Λευκορωσ

42.1610

Κίνα

1 019,000 τόνοι

8.2.1994

37,000 τόνοι

25. 1 . 1994

ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί για τα εν λόγω προϊόντα,

C) ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
(2) ΕΕ αριθ. L 338 της 31 . 12. 1993, σ. 22.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Από τις 15 Μαΐου 1994, η είσπραξη δασμών, που είχε ανασταλεί, για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 1994, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90, επαναφέρε
ται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, των παρακάτω προϊόντων :
Αύξων
αριθμός

Κατηγορία
(μονάδες)

40.0050

5
(1 000 τεμάχια )

Κωδικός ΣΟ

6101 10 90
6101 2090
6101 30 90

Περιγραφή εμπορευμάτων

Καταγωγή

Chandails, pullovers (με ή χωρίς μανίκια) twinsets, γιλέκα και σακάκια
(με εξαίρεση τα σακάκια κομμένα

Ινδονησία

ραμμένα) ανοράκ, μπλουζόν και πα

; 20 90
6102

ρόμοια
πλεκτά
κ ^

6102 3090
61101010
61101031

61101035
61101038
61101091
61101095
611010 98
61102091
6110 20 99
61103091
6110 30 99

40.0060

6
(1 000 τεμάχια )

6203 41 10
6203 41 90
6203 42 31
6203 42 33
6203 42 35
6203 42 90
6203 43 19
6203 43 90
6203 49 19
6203 49 50

Κιλότες κοντά παντελόνια (άλλα
από τα είδη μπάνιου) και παντελό
νια υφασμένα αντρών και αγοριών,
παντελόνια υφασμένα για γυναίκες
και κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή
άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντι
κές ίνες · κάτω μέρη από φόρμες
σπόρ (trainings) φοδραρισμένα, ε
κτός από εκείνα της κατηγορίας 16
ή 29 από βαμβάκι ή συνθετικές ή

620461 10

"W***

Πακιστάν

620462 31
620462 33
620462 39
620463 18
620469 18
6211 3242
6211 33 42
62114242
6211 43 42

40.0140

14
(1 000 τεμάχια )

εχ
εχ
εχ
εχ

6201
6201
6201
6201
6201

1100
12 10
12 90
13 10
13 90

κές. 10 20 00

6210 20 00
40.0200

Πανωφόρια τόπου παρντεσού, αδιάβροχα και άλλα πανωφόρια στα
οποία συμπεριλαμβάνονται και οι
κάπες, υφασμένα για άντρες ή αγό
ρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετι

κές ή τεχνητές ίνες (εκτός από παρ

κάς) (της κατηγορίας 21)

20

6302 21 00

Πανικά κρεβατιού, εκτός από τα

(τόνοι)

6302 22 90

πλεκτά

6302
6302
6302
6302
6302

29 90
31 10
31 90
32 90
39 90

Ινδία

Ταϊλάνδη

ΑριS. L 121 /21

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

12. 5. 94

Αύξων
αριθμός

Κατηγορία
(μονάδες)

40.0780

78
(τόνοι)

Περιγραφή εμπορευμάτων

Καταγωγή

6203 41 30
6203 42 59
6203 43 39

Ενδύματα, εκτός από πλεκτά, με
εξαίρεση τα ενδύματα των κατηγο
ριών 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21 , 26,

Ινδονησία

6203 49 39

27, 29, 68, 72, 76 και 77

Κωδικός ΣΟ

620461
620461
620462
620462
620463
620463
620469
620469

80
90
59
90
39
90
39
50

621040 00
6210 50 00
62113100
6211 32 90
6211 33 90
62114100
621142 90

621143 90

40.0900

90

(τόνοι)

5607 41 00

5607 49 1 1

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοι-

Κίνα

νιά πλεκτά ή μη από συνθετικές ίνες

Νότια

Δέσμες από συνθετικές ίνες

Λευκορω

6201 19 00
6201 99 00

Ενδύματα άλλα από τα πλεκτά, άλλα από αυτά της κατηγορίας 1 έως

Κίνα

6202 19 00

123 και ^ κατT1Y0Pίαζ 159

5607 49 19

Κορέα

5607 49 90
5607 50 11
5607 50 19
5607 50 30
5607 50 90

42 1240

124

5501 10 00
5501 20 00

σία

5501 30 00
5501 9000

42.1610

161

5503
5503
5503
5503
5503
5503
5503
5503

10 11
10 19
10 90
20 00
3000
4000
90 10
9090

5505
5505
5505
5505
5505

10 10
10 30
10 50
10 70
10 90

6202 99 00
6203
6203
6203
6203

19
29
39
49

90
90
90
90

6204 1990
6204 29 90
6204 39 90
620449 90
6204 59 90
6204 69 90
6205 90 10
6205 90 90
6206 90 10

6206 90 90

εχ 6211 20 00
6211 3900
6211 49 00

εχ 6214 90 90

ΑριS. L 121 /22

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 1994.

Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

12. 5. 94

Αριθ. L 121 /23

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

12. 5 . 94

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1102/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Μαΐου 1994

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών σε ορισμένα βιομηχανικά προϊόντα,
καταγωγής Ινδονησίας δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3831/90
του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3831/90 του Συμβουλίου της 30ής Δεκεμβρίου 1990 περί εφαρμο
γής γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για ορισμένα βιομηχανικά
προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών ('), που παρατάθηκε, για το 1994, με τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 3668/93 (2), και ιδίως το άρθρο 9,
Εκτιμώντας :

ότι, με βάση τα άρθρα 1 και 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3831/90, χορηγείται αναστολή
των τελωνειακών δασμών, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 1994, σε

καθεμία από τις χώρες και τα εδάφη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III, άλλα από
αυτά που καθορίζονται στη στήλη 4 του παραρτήματος I, στα πλαίσια των προτιμησιακών
δασμολογικών οροφών που ορίζονται στη στήλη 6 του εν λόγω παραρτήματος I ■ ότι,
σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, μόλις καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο οι
εν λόγω ατομικές οροφές, η είσπραξη των τελωνειακών δασμών δύναται να επαναφερθεί σε
κάθε στιγμή, κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων καταγωγής των παραπάνω χωρών
και εδαφών·

ότι, για τα προϊόντα των αυξόντων αριθμών και καταγωγής που εμφαίνονται στον κατωτέρω
πίνακα, η ατομική οροφή διαμορφώνεται στα επίπεδα που αναφέρονται στον ίδιο πίνακα ·
ότι, την κατωτέρω ημερομηνία, οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων στην Κοινότητα έχουν
καλύψει διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής :
Αύξων αριθμός

10.0210

Καταγωγή

Ινδονησία

Οροφή
(σε Ecu)

Ημερομηνία

193 000

31 . 1 . 1994

ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί για τα εν λόγω προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Από τις 15 Μαΐου 1994, η είσπραξη δασμών, που είχε ανασταλεί, για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 1994, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3831 /90, επαναφέρε
ται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, των παρακάτω προϊόντων :
Αύξων
αριθμός

Κωδικός ΣΟ

10.0210

2918 1400

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κιτρικό οξύ

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, α 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 338 της 31 . 12. 1993, α 22.

Καταγωγή

Ινδονησία

Αριθ. L 121 /24

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευση 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, 11 Μαΐου 1994.
Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής

12. 5 . 94

12. 5 . 94

Αριθ. L 121 /25

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1103/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Μαΐου 1994

περί επαναφοράς της εφαρμογής τελωνειακών δασμών σε ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα, καταγωγής Μαλαισίας, δικαιούχου των προβλεπόμενων στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου δασμολογικών προτιμήσεων
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1990 για την εφαρ
μογή των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 όσον αφορά ορισμένα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών ('), που παρατάθηκε, για
το 1994, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3668/93 (2), και ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιμώντας :

ότι, με βάση το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90, το ευεργέτημα του προτιμη
σιακού δασμολογικού καθεστώτος παρέχεται, για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως τις 30
Ιουνίου 1994, σε κάθε κατηγορία προϊόντων που αποτελούν στα παραρτήματα I και II αντι
κείμενο ατομικών οροφών, στα όρια των ποσοτήτων που καθορίζονται στη στήλη 8 του
παραρτήματος I και στη στήλη 7 του παραρτήματος II, έναντι ορισμένων ή καθεμιάς από τις
χώρες ή εδάφη καταγωγής που αναφέρονται στη στήλη 5 των εν λόγω παραρτημάτων · ότι,
σύμφωνα με το άρθρο 1 1 του εν λόγω κανονισμού, η είσπραξη τελωνειακών δασμών δύναται
να επαναφερθεί σε κάθε στιγμή, κατά την εισαγωγή των προϊόντων αυτών, από τη στιγμή
που οι εν λόγω ατομικές οροφές θα καλυφθούν σε κοινοτικό επίπεδο ·
ότι για τα προϊόντα των αυξόντων αριθμών και καταγωγής που εμφαίνονται στον κατωτέρω
πίνακα οι οροφές διαμορφώνονται στα επίπεδα που αναφέρονται στον ίδιο πίνακα · ότι, την
κατωτέρω ημερομηνία, οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων στην Κοινότητα έχουν καλύψει
διά καταλογισμού το επίπεδο της εν λόγω οροφής :
Αύξων αριθμός

Καταγωγή

Μαλαισία

40.0410

Οροφή
(σε τόνους)

Ημερομηνία

375,000

18. 4. 1994

ότι ενδείκνυται να επαναφερθούν οι τελωνειακοί δασμοί για τα εν λόγω προϊόντα,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Από τις 15 Μαΐου 1994, η είσπραξη δασμών, που είχε ανασταλεί, για την περίοδο από 1ης
Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 1994, με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90, επαναφέρε
ται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, των παρακάτω προϊόντων :
Αύξων
αριθμός

Κατηγορία
(μονάδες)

40.0410

41
(τόνοι)

Κωδικός ΣΟ

54011011
5401 10 19
5402 10 10
5402 10 90
5402 20 00
5402 31 10

ί 1) ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
(2) ΕΕ αριθ. L 338 της 31 . 12. 1993, σ. 22.

Περιγραφή εμπορευμάτων

Καταγωγή

Νήματα από συνθετικές και τεχνιτές υφαντικές ίνες συνεχείς μη
συσκευασμένες για τη λιανική
πώληση, εκτός από τα άλλα νήματα
από βισκόζη μη στριμμένα ή στριμ
μένα μέχρι και 50 φορές σε κάθε
μέτρο και απλά νήματα μη ελαστι
κοποιημένα από οξική κυτταρίνη

Μαλαισία

Αριθ. L 121 /26

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αύξων
αριθμός

Κατηγορία
(μονάδες)

Κωδικός ΣΟ

400410

5402 31 30

(συνέχεια)

540231 90

Περιγραφή εμπορευμάτων

12. 5. 94

Καταγωγή

5402 32 00
5402 33 10
5402 33 90
540239 10
5402 39 90
540249 10
5402 49 91
540249 99
5402 51 10
5402 51 30
5402 51 90
5402 52 10

5402 52 90
5402 59 10
5402 59 90
5402 61 10
5402 61 30
5402 61 90
5402 62 10
5402 62 90
54026910
5402 69 90
ex 5604 20 00
ex 56049000

ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευση 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 11 Μαΐου 1994.

Για την Επιτροπή
Christiane SCRΓVENER

Μέλος της Επιτροπής

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

12. 5. 94

Αριθ. L 121/27

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1104/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μαΐου 1994

για τη διακοπή των καταλογισμών στις δασμολογικές οροφές που ανοίχτηκαν για το έτος
1993, βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου, στο πλαίσιο των γενικευ
μένων προτιμήσεων για ορισμένα υφαντουργικά προϊόντα καταγωγής Σρι Λάνκα, Ινδονησίας,
Ταϊλάνδης, Βραζιλίας και Ινδίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1990 περί εφαρμο
γής των γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων κατά το έτος 1991 για ορισμένα ϋφα
ντουργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσόμενων χωρών ('), και ιδιώς το άρθρο 12 τρίτο
εδάφιο, που παρατάθηκε, για το έτος 1993, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3668/93 (2), και
ιδίως το άρθρο 12,
Εκτιμώντας :
ότι, σύμφωνα τα άρθρα 1 και 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90, η αναστολή των
δασμών στο πλαίσιο των προτιμησιακών δασμολογικών οροφών χορηγείται εντός του ορίου
των ατομικών ποσών που καθορίζονται στη στήλη 8 του παραρτήματος I του ίδιου κανονι
σμού για καθένα από τα προϊόντα ή καθεμία από τις κατηγορίες των αναφερομένων προϊό
ντων - ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 τρίτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, η Επιτροπή
μπορεί, ακόμη και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1993, να λαμβάνει μέτρα για τη διακοπή των κατα
λογισμών στο ένα ή στο άλλο προτιμησιακό δασμολογικό όριο αν υπάρξει υπέρβαση αυτών
των ορίων, ίδίως λόγω ρύθμισης των εισαγωγών που πράγματι γίνονται κατά τη διάρκεια του
προτιμησιακού έτους·

ότι, για τα προϊόντα των αριθμών σειράς κατηγοριών και καταγωγής που εμφαίνονται στον
κατωτέρω πίνακα, οι ατομικές οροφές διαμορφώνονται στα επίπεδα που αναφέρονται στον
ίδιο πίνακα :
Αύξων αριθμός

Κατηγορία

40.0090
40.0160
40.0230
40.0650
42.1590

9
16
23
65
159

Καταγωγή

Σρι Λάνκα
Ινδονησία
Ταϊλάνδη
Βραζιλία
Ινδία

Οροφή

131,000
99,000
308,000
166,000
39,000

τόνοι
τεμάχια
τόνοι
τόνοι
τόνοι

οτι, την 1η Ιανουαρίου 1994, το ποσό των καταλογισμών που πραγματοποιήθηκαν στη διάρ
κεια του προτιμησιακού έτους 1993 υπερέβει το ποσό των εν λόγω οροφών·

ότι είναι σκόπιμο να ληφθεί μέτρο για τη διακοπή των κατολογισμών στις εν λόγω οροφές
όσον αφορά αριθμούς σειράς, κατηγορίες και καταγωγές που αναφέρονται ανωτέρω,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι καταλογισμοί στις δασμολογικές οροφές που ανοίχτηκαν για το έτος 1993 από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3832/90 για τα ακόλουθα προϊόντα και τις καταγωγές που αναφέρονται
στον ακόλουθο πίνακα, δεν γίνονται δεκτοί από τις 15 Μαΐου 1994 :
(') ΕΕ αριθ. L 370 της 31 . 12. 1990, σ. 39.
(2) ΕΕ αρι3. L 338 της 31 . 12. 1993, σ. 22.

Αριθ. L 121 /28

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Αύξων αριθμός

Κατηγορία

Περιγραφή εμπορευμάτων

40.0090

9
(τόνοι)

Υφάσματα φλοκωτά, σπογγοειδή, πανικά
καθαριότητας ή κουζίνας εκτός από πλεκτά,
υφασμένα φλοκωτά σπογγοειδή από

12. 5 . 94

Καταγωγή

Σρι Λάνκα

βαμβάκι

40.0160

16
(1 000 τεμάχια)

Κουστούμια και σύνολα, εκτός από τα
πλεκτά για άντρες και αγόρια από μαλλί,
βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες με
εξαίρεση τα ενδύματα του σκι, φόρμες σπορ
(gaimping) φοδραρισμένες των οποίων η

Ινδονησία

εξωτερική επιφάνεια αποτελείται από ένα
και μόνο ύφασμα, για άνδρες και αγόρια,
από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνη
τές ίνες

40.0230

23
(τόνοι)

Νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες μη
συνεχείς μη συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση

Ταϊλάνδη

40.0650

65
(τόνοι)

Υφάσματα πλεκτά άλλα από τα είδη των
κατηγοριών 38 Α και 63, από μαλλί,
βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

Βραζιλία

42.1590

159
(τόνοι)

Φορέματα, μπλούζες και μπλούζες πουκάμισα από μετάξι ή άλλα απορρίμματα από
μετάξι, από υφαντικές ίνες

Ινδία

Σάλια, σάρπες μαντίλια του λαιμού
(φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ,
μαντίλες βέλα και βελάκια και παρόμοια
είδη :
- Από μετάξι ή άλλα απορρίμματα από
μετάξι
Γραβάτες παπιγιόν και φουλάρια-γρα
βάτες :

— Από μετάξι ή αλλα απορρίμματα από
μετάξι

Άρθρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 1994.

Για την Επιτροπή
Christiane SCRIVENER

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 121 /29

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1105/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Μαΐου 1994
περί καθορισμού του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης
για την 48η 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),

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου
(4) 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 η Επιτροπή Διαχειρίσεως Ζάχαρης δεν διατύπωσε γνώμη
στην προθεσμία που όρισε o πρόεδρός της,

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·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρQρο 1

1 . Για την 48η 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 35,953 Ecu ανά 100 χιλιόγραμμα.

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 ■

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.

ότι, μετά από εξέταση των προσφορών, πρέπει να θεσπι

ΆρSρο 2

σθούν για την 48η τμηματική δημοπρασία οι διατάξεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1 ·

990/93 .

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 12 Μαΐου 1994.

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

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. L 22 της 27. 1 . 1994, σ. 7 .
(') ΕΕ αριθ. L 116 της 12. 5. 1993, α 5.

(4) ΕΕ αριθ. L 102 της 28. 4. 1993, σ. 14.

Αριθ. L 121 /30

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1106/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μαΐου 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 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 10 παράγραφος 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 ·
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 10ης Μαΐου
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,

ΕΗΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Οι προς είσπραξη εισφορές κατά την εισαγωγή των προϊό
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία
α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 καθορί
ζονται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 12 Μαΐου 1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 11 Μαΐου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(')
(2)
(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.
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Αριθ. L 121 /31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 1994 περί καθορισμού των εισφορών κατά την
εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/τόνο)

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες (8)

0709 90 60
0712 90 19
1001 10 00

99,55 (2)(3)
99,5500
9,11 (') Ο

1001 90 91

89,55

1001 90 99
1002 00 00

89,55 Ο
122,370

1003 00 10

125,96

1003 00 90

125,96 Ο

1004 00 00

100,83

100510 90
1005 90 00
1007 00 90
1008 10 00
1008 20 00
1008 30 00
1008 90 10

99,55 Ο Ο
99,55 00
105,85 Ο
32,63 0
50,69 0 0
0Ο
Ο

1008 90 90

0

1101 00 00

162^20

1102 1000
1103 11 10
1103 11 90
11071011
110710 19

208,87
47,47
186,87
170,28
129,98

1107 10 91
110710 99
1107 20 00

235,09 (10)
178,41 0
206,1 2 Η

C) Για τον σκληρό σίτο καταγωγής Μαρόκου και μεταφερόμενο απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η εισφορά
αυτή μειούται κατά 0,60 Ecu ανά τόνο.
(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90, οι εισφορές δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της
Αφρικής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και που εισάγονται απευθείας στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα.
(3) Για τον αραβόσιτο καταγωγής ΑCΡ, η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μειώνεται κατά 1,81 Ecu ανά τόνο.
(4) Για τον κέγχρο και το σόργο καταγωγής ΑCΡ, εισπράττεται η εισφορά κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90.
(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. 1180/77 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1902/92 (ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 3), και (ΕΟΚ) αριθ. 2622/71 της Επιτρο
πής (ΕΕ αριθ. L 271 της 10. 12. 1971 , σ. 22), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 560/91 (ΕΕ αριθ. L 62
της 8. 3. 1991, σ. 26).

(7) Κατά την εισαγωγή του προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 100890 10 (τριτικάλ), εισπράττεται η εισφορά που
εφαρμόζεται στη σίκαλη.
(") Δεν εφαρμόζεται εισφορά στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK.

C) Τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται, στα πλαίσια των 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 I , 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 121 /32

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1107/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μαΐου 1994

περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή
για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

τον, κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ης Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 της Επιτροπής (2), και ιδίως το
άρθρο 12 παράγραφος 4,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92 του Συμβουλίου της
28ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη λογιστική μονάδα και
τις τιμές μετατροπής που εφαρμόζονται στα πλαίσια της
κοινής γεωργικής πολιτικής (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 ·
ότι, για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά το καθεστώς
των εισφορών, πρέπει να χρησιμοποιείται για τον υπολο

γισμό τους η αντιπροσωπευτική τιμή της αγοράς που έχει
διαπιστωθεί κατά την περίοδο αναφοράς της 10ης Μαΐου
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,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 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. 1 766/92
καθορίζονται στο παράρτημα.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 12 Μαΐου 1994.

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

Βρυξέλλες 11 Μαΐου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

C)
0
(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, α 21 .
5. 8. 1993, σ. 22.
31 . 12. 1992, σ. 1 .
22. 12. 1993, σ. 32.
1 . 7. 1993, σ. 11 .
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Αριθ. L 121 /33

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 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)

Κωδικός ΣΟ

Τρέχων

1η προθεσμία

2η προθεσμία

3η προθεσμία

5

6

7

8

0709 90 60

0

0

0

0

0712 90 19

0

0

0

0

1001 10 00

0

0

0

0

1001 90 91

0

2,21

4,58

4,26

1001 90 99

0

2,21

4,58

4,26

1002 00 00

0

0

0

0

1003 00 10

0

0

0

0

1003 00 90

0

0

0

0

10040000

0

0

0

0

1005 10 90

0

0

0

0

1005 90 00

0

0

0

0

1007 00 90

0

0

0

0

1008 10 00

0

0

0

0

1008 20 00

0

0

0

0

1008 3000

0

0

0

0

1008 90 90

0

0

0

0

1101 0000

0

4,22

6,41

5,97

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

5

6

7

1107 1011

0

3,93

1107 10 19

0

2,94

1107 1091

0

0

1107 10 99

0

1107 2000

0

Κωδικός ΣΟ

3η προθεσμία
>

4η προθεσμία

8

9

8,15

7,58

7,58

6,09

5,67

5,67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1108/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Μαΐου 1994
περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθώς και των
εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Εκτιμώντας :

Εχοντας υπόψη :

ότι, με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3131/78 (12), όπως τροπο
ποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης της Ελλάδας η
Επιτροπή αποφάσισε την προσφυγή στη διαδικασία διαγω
νισμού για τον καθορισμό των εισφορών για το ελαιόλαδο ·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της
22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3179/93 (2),
και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1514/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από την
Αλγερία (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1900/92 (4), και ιδίως το άρθρο 5,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1521 /76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από το
Μαρόκο (S), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 1901 /92 (6), και ιδίως το άρθρο 5,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1508/76 του Συμβουλίου της
24ης Ιουνίου 1976 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από την
Τυνησία (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 413/86 (8), και ιδίως το άρθρο 5,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1180/77 του Συμβουλίου της
17ης Μαΐου 1977 περί εισαγωγής στην Κοινότητα ορισμέ
νων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (9), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1 902/92 (|0), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1620/77 του Συμβουλίου της
18ης Ιουλίου 1977 περί των εισαγωγών ελαιόλαδου από τον
Λίβανο ("),
') ΕΕ αριθ. 172 της 30. 9. 1966, σ. 3025/66.
2) ΕΕ αριθ. L 285 της 20. 11 . 1993, σ. 9.
3) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 24.
4) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 1 .
5) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 43.
6) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 2.
7) ΕΕ αριθ. L 169 της 28. 6. 1976, σ. 9.
8) ΕΕ αριθ. L 48 της 26. 2. 1986, σ. 1 .
') ΕΕ αριθ. L 142 της 9. 6. 1977, σ. 10.
ι0) ΕΕ αριθ. L 192 της 11 . 7. 1992, σ. 3.
") ΕΕ αριθ. L 181 της 21 . 7. 1977, σ. 4.

ότι το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2751 /78 του
Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1978 περί θεσπίσεως των
γενικών κανόνων σχετικά με το καθεστώς καθορισμού της
εισφοράς κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου με διαγωνισμό (B)
προβλέπει ότι το ελάχιστο ύψος εισφοράς καθορίζεται για
τα επιμέρους προϊόντα μετά από εξέταση της καταστάσεως
της διεθνούς και της κοινοτικής αγοράς καθώς και του
ύψους των εισφορών που προσφέρονται από τους συμμετέ
χοντες στο διαγωνισμό·

ότι, κατά την είσπραξη της εισφοράς, πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι διατάξεις που αναφέρονται στις συμφωνίες μεταξύ
της Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών · ότι, ιδίως η
εισφορά που εφαρμόζεται στις χώρες αυτές καθορίζεται
αφού ληφθεί ως βάση υπολογισμού η εισφορά που εισπράτ
τεται για τις εισαγωγές από άλλες τρίτες χώρες·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1991 σχετικά
με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ( 14), δεν εφαρμόζονται
εισφορές στα προϊόντα καταγωγής υπερπόντιων χωρών και
εδαφών ·

οτι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται παρα
πάνω στα ποσά των εισφορών που προσφέρονται από τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στις 9 και 10 Μαΐου 1994
οδηγεί στον καθορισμό των ελάχιστων εισφορών όπως
καθορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού·

ότι η εισφορά που εισπράττεται κατά την εισαγωγή ελιών
των κωδικών ΣΟ 0709 90 39 και 0711 2090 καθώς και των
προϊόντων που περιλαμβάνονται στους κωδικούς ΣΟ
1522 00 31 , 1522 00 39 και 2306 90 19, πρέπει να υπολογίζε
ται με βάση την ελάχιστη εισφορά που εφαρμόζεται στην
ποσότητα ελαιόλαδου που περιέχεται στα προϊόντα αυτά ·
ότι, για τις ελιές, η εισπραχθείσα εισφορά δεν είναι δυνατόν
να είναι κατώτερη από ένα ποσό που αντιστοιχεί στο 8 %
( |2) ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1978, α 60.
( ,3) ΕΕ αριθ. L 331 της 28. 11 . 1978, α 6.
C4) ΕΕ αριθ. L 263 της 19. 9. 1991 , σ. 1 .
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της αξίας του εισαγόμενου προϊόντος, με καθορισμό του
ποσού αυτού κατ' αποκοπή · ότι η εφαρμογή των διατάξεων
αυτών οδηγεί στον καθορισμό των εισφορών όπως καθορί
ζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού,

Αριθ. L 121 /35
Άρθρο 2

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Άρθρο 3

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή ελαιόλαδου καθορίζονται
στο παράρτημα I.

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Μαΐου 1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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Αριθ. L 121 /36

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Ελάχιστες εισφορές κατά την εισαγωγή στον τομέα τον ελαιόλαδου (')
(Ecu/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες

1509 10 10
1509 10 90
150990 00
1510 00 10
1510 00 90

79,00 (2)
79,00 (2)
92,00 C)
77,00 (2)
122,00 (4)

(') Δεν εφαρμόζονται εισφορές στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/ EOK.

(2) Κατά την εισαγωγή των ελαιόλαδων αυτού του κωδικού, που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε μια από τις κατωτέρω
χώρες και μεταφερθεί απευθείας από τις χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά :
α) Λίβανος: 0,60 Ecu ανά 100 kg·
6) Τυνησία : 12,69 Ecu ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την εξαγωγή που
επέβαλε η χώρα αυτή, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι επιβαλλομένου φόρου ·

γ) Τουρκία : 22,36 Ecu ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την εξαγωγή που
επέβαλε η Τουρκία, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι επιβαλλομένου φόρου ·
δ) Αλγερία και Μαρόκο : 24,78 Ecu ανά 100 kg, υπό τον όρο ότι o έμπορος αποδεικνύει ότι εξόφλησε το φόρο κατά την
εξαγωγή που υπέβαλαν οι χώρες αυτές, χωρίς, εντούτοις, η εξόφληση αυτή να υπερβαίνει το ποσό του πράγματι
επιβαλλομένου φόρου.

(3) Κατά την εισαγωγή των ελαιόλαδων αυτού του κωδικού :
α) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται απευθείας από τις
χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 3,86 Ecu ανά 100 kg ■
β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η
εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 3,09 Ecu ανά 100 kg.
(4) Κατά την εισαγωγή των ελαιόλαδων αυτού του κωδικού :
α) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Αλγερία, στο Μαρόκο και στην Τυνησία και μεταφέρονται απευθείας από τις
χώρες αυτές στην Κοινότητα, η εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 7,25 Ecu ανά 100 kg ·
β) που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Τουρκία και μεταφέρονται απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα, η
εισφορά που εισπράττεται μειώνεται κατά 5,80 Ecu ανά 100 kg.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Εισφορές κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιόλαδου (')
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες

0709 90 39
0711 20 90
152200 31
1522 00 39
230690 19

17,38
17,38
39,50
63,20
6,16

(') Δεν εφαρμόζονται εισφορές στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης
91 /482/EOK.
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Αριθ. L 121 /37

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1109/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 11ης Μαΐου 1994

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

Έχοντας υπόψη :

η Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των εισφορών που
ισχύουν σήμερα σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος
κανονισμού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 230/94 (2), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 8,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

Εκτιμώντας :

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/94 της
Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 960/94 (4)·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/94 στις τιμές τις οποίες διαθέτει

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 καθορίζονται
στο παράρτημα.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Μαΐου 1994.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 1994.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

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

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αρι9.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
30 της 3. 2. 1994, α 1 .
87 της 31 . 3. 1994, σ. 17.
108 της 29. 4. 1994, σ. 25.

Αριθ. L 121 /38
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 1994 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή
στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
(Ecu/100 kg καSαρού βάρους, εκτός άλλης ενδείξεως)

Κωδικός ΣΟ

Σημείωση (5)

Ποσό

των εισφορών

Κωδικός ΣΟ

Σημείωση (5)

(')

Ποσό

των εισφορών

0401 10 10

17,01

0403 10 16

0401 10 90
0401 20 11

15,80
23,19

0403 10 22

25,60

0403 10 24

30,48

0401 20 19
0401 20 91
0401 20 99

21,98
28,07
26,86

0403 10 26

0401
0401
0401
0401
0401
0401

30 11
30 19

71,08
69,87
135,98
134,77
227,43
226,22

30 31
30 39
30 91
30 99

0402 10 11
0402 10 19
040210 91
0402 10 99
0402 21 11
0402 21 17
040221 19
040221 91
0402 21 99
040229 11
0402 29 15
0402 29 1 9
0402 29 91
0402 29 99
040291 11
0402 91 19
040291 31
0402 91 39
040291 51
0402 91 59
040291 91
0402 91 99
040299 11
040299 19
0402 99 31
0402 99 39
0402 99 91
0402 99 99

·

(4)
(3) (4)
(·)(4)
(') (4)
(4)
(4)
(3) (4)
(3)(4)
(3)(4)
(·)(3)(4)
f)(4)
f) («)
(') (4)
(') (4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(Ή4)
(') (4)
(') (4)
(') (4)

120,14
112,89
1 ,1 289 / kg + 26,73
1 ,1 289 / kg + 19,48
176,73
169,48
169,48
215,18
207,93
1,6948 / kg + 26,73
1,6948 / kg + 26,73
1 ,6948 / kg + 1 9,48
2,0793 / kg + 26,73
2,0793 / kg + 19,48
37,51
37,51
46,89
46,89
135,98
134,77
227,43
226,22
51,26
51,26
1,3235 / kg + 23,11
1 ,3235 / kg + 21 ,90
2,2380 / kg + 23,1 1
2,2380 / kg + 21,90

0403 10 02

120,14

0403 10 04
0403 10 06

176,73
215,18

0403 10 12
0403 10 14

(')
(<)

1 , 1 289 / kg + 26,73
1,6948 / kg + 26,73

0403 10 32
0403 10 34
0403 10 36

2,0793 / kg + 26,73

73,49

(')
O
O

0403 90 11

0,1 956 / kg + 25,52
0,2444/ kg + 25,52
0,6745 / kg + 25,52
120,14

0403 90 13

176,73

0403 90 19

215,18

0403 90 31
0403 90 33
0403 90 39

(')
(')
(')

0403 90 51
0403 90 53

25,60
30,48

0403 90 59

0403 90 61
0403 90 63
0403 90 69

1 ,1 289 / kg + 26,73
1 ,6948 / kg + 26,73
2,0793 / kg + 26,73

73,49

(')
(')
(')

0,1956 / kg + 25,52
0,2444/ kg + 25,52
0,6745 / kg + 25,52

0404 10 02
040410 04

22,16
176,73

040410 06

215,18

0404 10 12

120,14

0404 10 14

176,73

0404 10 16

215,18

040410 26
0404 1 0 28
0404 10 32
040410 34
0404 10 36
0404 10 38
0404 10 48
040410 52
040410 54
0404 10 56
0404 10 58
0404 10 62
0404 10 72
0404 10 74
0404 1 0 76
0404 10 78
0404 10 82
0404 10 84
0404 9011
0404 90 13

(')
(')
(')
(>)
(')
(■)
(2)
{2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)

0,221 6 / kg +
1 ,6948 / kg +
2,0793 / kg +
1 ,1 289 / kg +
1,6948 / kg +
2,0793 / kg +
0,221 6/ kg
1,6948 / kg +
2,0793 / kg +
1,1289 / kg +
1,6948 / kg +
2,0793 / kg +
0,2216/ kg +
1,6948 / kg +
2,0793 / kg +
1,1289 / kg +
1,6948 / kg +
2,0793 / kg +
' 120,14
176,73

19,48
26,73
26,73
26,73
26,73
26,73
6,04
6,04
6,04
6,04
6,04
19,48
25,52
25,52
25,52
25,52
25,52

Κωδικός ΣΟ
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Σημείωση (5)

Ποσό

των εισφορών

040490 19

215,18

0404 90 31

120,14

040490 33

176,73

040490 39

215,18

040490 51
0404 90 53
0404 90 59
040490 91
0404 90 93
0404 90 99

(')
00
0
Ο
00
O

040500 11

O

234,25

040500 19

O

234,25

040500 90

1,1289 / kg
. 1,6948 / kg
2,0793 / kg
1,1289 / kg
1 ,6948 / kg
2,0793 / kg

+
+
+
+
+
+

26,73
26,73
26,73
26,73
26,73
26,73

285,79

040610 20

00

206,29

040610 80

00

260,84

Κωδικός ΣΟ

τ

·

/ ·,\

Σημείωση (5)

Ποσό

των εισφορών

0406 90 31
0406 90 33
0406 90 35
0406 90 37
0406 90 39
0406 90 50
0406 90 61
0406 90 63
0406 90 69
0406 90 73

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

1 64,1 2
1 64,1 2
164,12
1 64,1 2
1 64,1 2
1 64,1 2
365,35
365,35
365,35
164,12

0406 90 75
0406 90 76
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81
0406 90 82
0406 90 84
0406 90 85
0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

164,12
164,12
164,12
164,12
164,12
164,12
164,12
164,12
164,12
164,12
164,12
206,29
260,84

0406 20 10

00

365,35

0406 20 90

00

365,35

0406 30 10

0 (4)

1 66,78

0406 30 31

00

155»10

0406 30 39

00

1 66,78

0406 30 90

OO

263,50

040640 10

OO

140,32

1702 10 10

66,68

66,68

040640 50

OO

140,32

1702 10 90

040640 90

OO

140,32

2106 90 51

66,68

0406 90 11

OO

214,21

0406 90 13

OO

146,65

2309 10 15

87,09

0406 90 15
0406 90 17

OO
OO

146,65
146,65

2309 10 19

113,05

2309 10 39

105,58

0406 90 19
0406 90 21

OO
OO

0406 90 23

2309 10 59

86,31

365,35
214,21

2309 10 70

113,05

2309 90 35

87,09

OO

1 64,1 2

2309 90 39

113,05

0406 90 25

OO

1 64,1 2

2309 90 49

105,58

0406 90 27

OO

164,12

2309 90 59

86,31

0406 90 29

OO

164,12

2309 90 70

113,05

(') H εισφορά για 100 χιλιόγραμμα προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ισούται με το άθροισμα :
α) του αναφερόμενου ποσού ανά χιλιόγραμμο πολλαπλασιασμένου επί το βάρος της γαλακτικής ουσίας που περιέχεται σε 100 χιλιόγραμμα προϊόντος·
6) του άλλου ποσού που αναφέρεται.
(2) H εισφορά για 100 χιλιόγραμμα προϊόντος που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ισούται :
α) με το αναφερόμενο ποσό ανά χιλιόγραμμο πολλαπλασιασμένο επί το βάρος της ξηράς γαλακτικής ουσίας που περιέχεται σε 100 χιλιόγραμμα προϊόντος,
προσαυξημένο ενδεχομένως κατά
6) το άλλο ποσό που αναφέρεται.
(3) Τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται από μια τρίτη χώρα :
— για τα οποία υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ΙΜΑ 1 που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αρι9. 1767/82,
— για τα οποία υποβάλλεται ένα πιστοποιητικό ΕUR. 1 που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 131 6/93, για τη
Σουηδία, στον τροποποιημένο, κανονισμό ( ΕΟΚ) αρι9. 584/92, για την Πολωνία, την Τσεχία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
385/94 της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L 50 της 22. 2. 1994, σ. 7), για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία,
υπόκεινται στις εισφορές που καθορίζονται αντιστοίχως από τους εν λόγω κανονισμούς.
(4) H εφαρμοζόμενη εισφορά περιορίζεται στους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 715/90.

(5) Δεν εφαρμόζονται εισφορές στα προϊόντα καταγωγής ΡΤΟΜ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91 /482/EOK.
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση)

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

της 27ης Απριλίου 1994
για το διορισμό μέλους της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(94/282/EKAX, ΕΚ, Ευρατόμ)
ΟΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ

ΚΡΑΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 159,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 12,
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 128,
την απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των
κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης
Δεκεμβρίου 1992 περί διορισμού των μελών της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ('),
Εκτιμώντας :

ότι o κ. Abel Matutes Juan, o οποίος είχε διορισθεί μέλος της
Επιτροπής με την απόφαση αυτή, παραιτήθηκε στις 21 Απρι
λίου 1994·

(ι) ΕΕ αρι8. L 2 της 6. 1 . 1993, σ. 5.

ότι είναι σκόπιμο να διορισθεί νέο μέλος σε αντικατάσταση
του κ. Matutes και για τη διάρκεια του υπολοίπου της
θητείας του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ :

Άρθρο μόνο

Διορίζεται μέλος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 1995 : o κ. Marcelino Oreja
Aguirre.

Βρυξέλλες 27 Απριλίου 1994.
Ο Πρόεδρος
Α. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ THE ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Απριλίου 1994
περί εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος
καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπια
(94/283/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 του Συμβουλίου της 5ης
Μαρτίου 1990 σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται σε
γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που
προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων,
καταγωγής των κρατών ΑΚΕ ή των υπερπόντιων χωρών και
εδαφών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 235/94 (2), και ιδίως το άρθρο 27,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 της Επιτροπής της 4ης
Σεπτεμβρίου 1980 περί καθορισμού των ειδικών λεπτομε
ρειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισα
γωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2867/93 (4), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 6 στοι
χείο β) σημείο i),
Εκτιμώντας :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 προβλέπει τη δυνατό
τητα εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για προϊόντα του
τομέα του βοείου κρέατος· ότι, εντούτοις, οι εισαγωγές
πρέπει να πραγματοποιούνται εντός των ορίων των ποσο
τήτων που προβλέπονται για καθεμία από αυτές τις χώρες
εξαγωγής ·
ότι οι αιτήσεις των πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από
1ης μέχρι 10 Μαρτίου 1994 για αποστεωμένο κρέας
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80, δεν υπερβαίνουν για τα
προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγα
σκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπια τις ποσό
τητες που διατίθενται για τις χώρες αυτές · ότι είναι εφεξής
δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά εισαγωγής για τις
ζητούμενες ποσότητες ·
(')
(2)
O
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

84 της 30. 3. 1990, σ. 85.
30 της 3. 2. 1994, σ. 12.
241 της 13. 9. 1980, a 5.
262 της 21 . 10. 1993, σ. 26.

ότι είναι σκόπιμο να καθοριστούν οι υπόλοιπες ποσότητες
για τις οποίες μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις πιστοποιη
τικών από την 1η Απριλίου 1994, στα πλαίσια της συνολικής
ποσότητας 57 242 τόνων ότι είναι χρήσιμο να υπενθυμιστεί ότι η απόφαση αυτή δεν
θίγει την οδηγία 72/462/EOK του Συμβουλίου της 12ης
Δεκεμβρίου 1972 περί των υγειονομικών προβλημάτων και
των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του
βοείου και χοιρείου είδους και των νωπών κρεάτων προε
λεύσεως τρίτων χωρών (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601 /92 (6),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

Αρθρο 1
Τα ακόλουθα κράτη μέλη εκδίδουν στις 21 Απριλίου 1994
πιστοποιητικά εισαγωγή για αποστεωμένο κρέας, τα οποία
αφορούν προϊόντα που υπάγονται στον τομέα του βοείου
κρέατος καταγωγής ορισμένων κρατών της Αφρικής της
Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού, για τις ακόλουθες
ποσότητες και χώρες καταγωγής :
Γερμανία:
— 700,00 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας
— 540,00 τόνοι καταγωγής Ζιμπάμπουε,
— 1 020,00 τόνοι καταγωγής Ναμίμπια ·
Γαλλία:

—

15,00 τόνοι καταγωγής Μαδαγασκάρης·

Κάτω Χώρες:
—
—
—

500,00 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας·
125,00 τόνοι καταγωγής Μαδαγασκάρης
10,00 τόνοι καταγωγής Ναμίμπια ·

(5) ΕΕ αριθ. L 302 της 31 . 12. 1972, a 28.
(6) ΕΕ αριθ. L 173 της 27. 6. 1992, σ. 13.
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Μποτσουάνα :

15 001,00
142,00
7 283,00
3 109,00
5 945,00
8 845,00

Κένυα :

—

660,00 τόνοι καταγωγής Μποτσουάνας,

—

83,00 τόνοι καταγωγής Σουαζιλάνδης,

—

730,00 τόνοι καταγωγής Ζιμπάμπουε,

—

940,00 τόνοι καταγωγής Ναμίμπια.

Μαδαγασκάρη :
Σουαζιλάνδη :
Ζιμπάμπουε :
Ναμίμπια :

τόνοι,
τόνοι,
τόνοι,
τόνοι,
τόνοι,
τόνοι.

Άρθρο 3

H παρούσα απόφαση απευθύνεται σε όλα τα κράτη μέλη.
Άρθρο 2

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 1994.

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλονται
σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 6 στοιχείο β) σημείο
ii) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80, κατά τη διάρκεια
των δέκα πρώτων ημερών του Μαΐου 1994, για τις ακόλου
θες ποσότητες βοείου αποστεωμένου κρέατος :

Γ\α την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 19ης Απριλίου 1994

για το νομικό καθεστώς του Ecu και των συμβάσεων των εκφρασμένων σε Ecu ενόψει της
θέσπισης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος
(94/284/EK)
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 155, δεύτερη περίπτωση,
Εκτιμώντας:

ότι η παρούσα σύσταση εντάσσεται στο πλαίσιο των
στόχων που τέθηκαν στο Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής
«Άρση των νομικών εμποδίων για τη χρήση του Ecu» ('), οι
βασικοί προσανατολισμοί του οποίου εξετάστηκαν και
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2), και από την
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (3) ·
ότι η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
ορίζει στο άρθρο 109 Z ότι η νομισματική σύνθεση του Ecu
δεν μεταβάλλεται και ότι από την έναρξη του τρίτου
σταδίου, η αξία του Ecu καθορίζεται οριστικά και αμετά
κλητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 Λ παρά
γραφος 4 · ότι το άρθρο 109 Λ παράγραφος 4, ορίζει ότι,
κατά την εναρκτήρια ημερομηνία του τρίτου σταδίου, το
Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση των κρατών μελών που
συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο, μετά από πρόταση της
Επιτροπής και διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, θεσπίζει τις συναλλαγματικές ισοτιμίες για τα
νομίσματα των κρατών μελών που συμμετέχουν στο τρίτο
στάδιο, όταν το Ecu καταστεί αυτοτελές νόμισμα ·
ότι το άρθρο 109 Λ παράγραφος 4, διευκρινίζει περαιτέρω
ότι το εν λόγω μέτρο δεν μεταβάλλει, αυτό καθεαυτό, την
εσωτερική ισοτιμία του Ecu · ότι τούτο σημαίνει ότι ένα Ecu
στη σημερινή του σύνθεση στο νομισματικό καλάθι να
ανταλλάσσεται σε εύθετο χρόνο και σύμφωνα με τις διαδι
κασίες που προβλέπονται στη συνθήκη, με 1 Ecu υπό τη νέα
του σύνθεση με ισοτιμία 1 :1 (κανόνας της νομιναλιστικής
συνέχειας) ·
ότι, κατά το δεύτερο στάδιο της Οικονομικής και Νομισμα
τικής Ένωσης, η ανάπτυξη των αρχών της ενιαίας μεταχεί
ρισης υποχρεώσεων εκφρασμένων σε Ecu εξαρτάται από τη
βούληση των κρατών μελών να υιοθετήσουν παραμφερές
νομικό καθεστώς για το Ecu στα εθνικά νομικά συστήματά
τους ·

ότι το άρθρο 105 παράγραφος 1 της συνθήκης, ορίζει τη
διατήρηση της σταθερότητας των τιμών ως πρωταρχικό
στόχο όχι μόνο του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών
τραπεζών · ότι o στόχος της σταθερότητας των τιμών συνε
πάγεται την εφαρμογή της νομιναλιστικής αρχής, όπως αυτή
καθιερώνεται στο άρθρο 109 Λ παράγραφος 4 της συνθήκης
και την οποία γνωρίζουν καλά τα κράτη μέλη · η εν λόγω
(') Έγγραφο SEC (92) 2472 τελικό.
O Ψήφισμα A3-0296/93 της 27ης Οκτωβρίου 1993 σχετικά με την
άρση των νομικών εμποδίων στη χρήση του Ecu.
(3) ΟΚΕ 236/94.

αρχή διέπει ως γενική αρχή του δικαίου τις νομισματικές
τους νομοθεσίες, στο νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης· ότι η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας είναι ένα σημείο εκκίνησης για τη θέσπιση των
πρώτων αρχών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Δικαίου ·
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αναφέρει στο Λευκό
Βιβλίο «Άρση των νομικών εμποδίων για τη χρήση του
Ecu», ότι προκειμένου να θεμελιωθούν οι αρχές του Ευρω
παϊκού Νομισματικού Δικαίου, τα κράτη μέλη πρέπει ως
ελάχιστη απαίτηση να παραχωρήσουν δια νόμου στο Ecu το

νομικό καθεστώς ξένου νομίσματος - ότι στο εν λόγω
έγγραφο τα κράτη μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν ότι το
Ecu θα έχει την ίδια μεταχείριση με αυτήν των νομισμάτων
των άλλων κρατών μελών στο νομικό τους σύστημα ■ ότι
τούτο δεν συνεπάγεται ότι στο Ecu θα χορηγηθεί καθεστώς
«παραλλήλου νομίσματος», πράγμα που δεν προβλέπεται
στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και απορρίφθηκε
από τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύ
σεων,

ΣΥΝΙΣΤΑ :

ΤΙΤΛΟΣ 1

ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ecu

1 , στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν δια νόμου στο Ecu το
νομικό καθεστώς ξένου νομίσματος·
2, στα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι το Ecu αντιμετωπί
ζεται στο νομικό σύστημα ισότιμα με τα άλλα νομί
σματα στα οποία έχει παραχωρηθεί το ίδιο νομικό καθε
στώς.
ΤΙΤΛΟΣ 2

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ Ecu

3, τα κράτη μέλη να παρέχουν στο Ecu την κατάλληλη
νομική προστασία.
ΤΙΤΛΟΣ 3

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ Ecu

4, σε όλα τα μέρη των συμβάσεων που είναι εκφρασμένες
σε Ecu ή σε άλλες παρεμφερείς ονομασίες ή αναφέρονται
στο Ecu ή σε άλλες παρεμφερείς ονομασίες να συμμορ
φώνονται με τις διατάξεις που περιέχονται στο συνημ
μένο παράρτημα ·
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5, σε περίπτωση αμφιβολίας, οι αναφορές στο Ecu που
περιέχονται σε συμβάσεις, πρέπει να ερμηνεύονται
σύμφωνα κατά την έννοια του Ecu στην κοινοτική νομο
θεσία.
B.

Τα κράτη μέλη καλούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή
εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας σύστα
σης για τα κείμενα των ουσιωδών νομοθετικών, κανονιστι
κών και διοικητικών διατάξεων που έχουν θεσπίσει σχετικά
με τους τίτλους 1 και 2 της παρούσας σύστασης και να
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Γ.

H παρούσα σύσταση απευθύνεται στα κράτη μέλη. O τίτλος
3 της παρούσας σύστασης απευθύνεται και σε όλα τα
συμβαλλόμενα μέρη τα οποία έχουν αναλάβει ή αναλαμβά
νουν οποιαδήποτε υποχρέωση εκφρασμένη σε Ecu.
Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 1994.

πληροφορούν την Επιτροπή για οποιαδήποτε περαιτέρω
αλλαγή στον τομέα αυτό.

Για την Επιτροπή
Henning CΗRΙSΤΟΡΗΕRSΕΝ

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1 . Το παράρτημα εφαρμόζεται σε όλα τα μέρη των συμβάσεων που είναι εκφρασμένες σε Ecu ή αναφέρονται στο
Ecu, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Οι ακόλουθοι ορισμοί ισχύουν για τους σκοπούς του παραρτήματος αυτού :
— «Ecu», είναι η ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα την οποία αναφέρει το άρθρο 109 Z της συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, τόσο υπό την παρούσα σύνθεσή της ως νομισματικού καλαθιού, όσο και κατά το
μελλοντικό ορισμό της ως αυτοτελούς νομίσματος,
— «άλλες παρεμφερείς ονομασίες» είναι ecu, écu, Ecu, ECU, E.C.U., καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη διατύ
πωση που χρησιμοποιείται αναφερόμενη στο Ecu ως λογιστική μονάδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή στο
Ecu ως παρανομαστή του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών,
— «καλάθι Ecu», είναι το Ecu υπό την παρούσα του σύνθεση ως καλαθιού νομισμάτων,
— «Ecu ως ενιαίο νόμισμα», είναι το Ecu υπό τη μελλοντική του σύνθεση ως αυτοτελούς νομίσματος.

3. Σε όλες τις συμβάσεις που είναι εκφρασμένες σε Ecu ή σε άλλες παρεμφερείς ονομασίες ή στις οποίες γίνεται
αναφορά στο Ecu ή σε άλλες παρεμφερείς ονομασίες, τα συμβαλλόμενα μέρη δεν αμελούν να αναφέρονται στο
Ecu, όπως ορίζεται στο άρθρο 109 Z της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
4. Σε εύθετο χρόνο και συμφωνά με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 109 Z και στο άρθρο 109 A
παράγραφος 4 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οποιαδήποτε υποχρέωση για την
καταβολή ποσού σε Ecu υπό την τρέχουσα μορφή του θα μετατραπεί σε υποχρέωση για την καταβολή του ιδίου
ποσού σε Ecu ως ενιαίου νομίσματος.
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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/94 της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 1994 περί καθορισμού
των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 85 της 30ής Μαρτίου 1994)

Στη σελίδα 55, παράρτημα, στήλη «τρίτες χώρες (εκτός ΑCΡ)»:
από τον κωδικό ΣΟ 2309 10 31 : διαγράφεται η υποσημείωση (3),
στον κωδικό ΣΟ 2309 90 31 : προστίθεται η υποσημείωση (3).

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 963/94 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1994 περί καθορισμού
των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών
(Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. L 108 της 29ης Απριλίου 1994)
Στη σελίδα 44, παράρτημα, στήλη «τρίτες χώρες (εκτός ΑCΡ)»:

από τον κωδικό ΣΟ 2309 10 31 : διαγράφεται η υποσημείωση (3),
στον κωδικό ΣΟ 2309 9031 : προστίθεται η υποσημείωση (3).
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