Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 324/18

24. 12. 93

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3551/93 ΤΗΣ EΠIXρ0ΠHΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 1993
για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3494/93 περί χορηγήσεως λευκής ζάχαρης ως
επισιτιστική βοήθεια
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3972/86 του Συμβουλίου της
22ας Δεκεμβρίου 1986 όσον αφορά την πολιτική και τη
διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας ('), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1930/90 (2),
και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ),
Εκτιμώντας ότι o κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3494/93 της
Επιτροπής (3) άρχισε ένα διαγωνισμό για την παράδοση με
μορφή επισιτιστικής βοήθειας 1917 τόνων λευκής ζάχαρης ·
ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένοι όροι στο παράρ
τημα I του εν λόγω κανονισμού,

2226/89 (ΕΕ αριθ. L 214 της 25. 7. 1989, σ. 10) εφαρ
μόζεται όσον αφορά την επιστροφή κατά την
εξαγωγή. H ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο
2 του προαναφερθέντος κανονισμού είναι εκείνη
που αναφέρεται στο σημείο 25 του παρόντος παραρ
τήματος.

Το ποσό της επιστροφής μετατρέπεται σε εθνικό
νόμισμα με τη γεωργική ισοτιμία που ισχύει την
ημέρα περατώσεως των τελωνειακών διατυπώσεων
εξαγωγής. Στο ποσό αυτό δεν εφαρμόζονται οι

διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1068/93 (ΕΕ αριθ. L 108 της 1 . 5. 1993,
σ. 106)

Για τη ζάχαρη «Γ»:

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2330/87 της Επιτροπής
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3494/93 η
υποσημείωση (8) για τις παρτίδες A έως Z αντικαθίστανται
από το ακόλουθο κείμενο :
«(8) Για τη ζάχαρη «A» και «B»:
O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2330/87 της Επιτροπής
(ΕΕ αριθ. L 210 της 1 . 8. 1987, σ. 56), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.

δεν εφαρμόζεται. Οι λεπτομέρειες του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2630/81 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 258
της 11 . 9. 1981 , σ. 16), εφαρμόζονται για την
εξαγωγή της ζάχαρης που χορηγείται βάσει του
παρόντος κανονισμού.»
ΆρSρο 2

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

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 22 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 370 της 30. 12. 1986, σ. 1 .
0 ΕΕ αριS. L 174 της 7. 7. 1990, σ. 6.
(3) ΕΕ αριθ. L 319 της 21 . 12. 1993, σ. 8.

