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Αριθ. L 127/11

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1213/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Μαΐου 1992

πε ρί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την
ακατέργαστη ζάχαρη
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 61 /92 (2), και ιδίως το άρθρο 16
παράγραφος 8,

Εκτιμώντας:

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 366/92 της Επιτρο
πής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 1151 /92 C)·
ότι η εφαρμογή των κανόνων και των λεπτομερειών που
αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 366/92 της
Επιτροπής στα στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, οδηγεί
στην τροποποίηση των εισφορών που ισχύουν σήμερα
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού ·

ότι για να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει κανονικά το
καθεστώς των εισφορών, o υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής:
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μεγίστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική

τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντε
λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85
του Συμβουλίου (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 (6),

— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών του Ecu που δημοσι
εύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση ·
ότι οι τιμές αυτές συναλλάγματος είναι εκείνες που διαπι
στώθηκαν την 11 Μαΐου 1992,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή, που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81 , για την ακατέργαστη ζάχαρη αντιπροσωπευ
τικού ποιοτικού τύπου και για τη λευκή ζάχαρη, καθορίζο
νται στο παράρτημα.
ΑρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 13 Μαΐου 1992.

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

Βρυξέλλες 12 Μαΐου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 12ης Μαΐου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Εισφορά (J)

1701 11 10

37,780

1701 1190

37,78 0

17011210

37,780

1701 1290

37,780

1701 91 00

44,04

1701 99 10

44,04

1701 99 90

44,04 (2)

(') Το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 ή 3 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 837/68 της Επιτροπής.

(2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 , το ποσό αυτό εφαρμόζεται
επίσης στη ζάχαρη που έχει ληφθεί από λευκή ζάχαρη και ακατέργαστη ζάχαρη και στην οποία έχουν προστεθεί ουσίες
εκτός των αρωματικών ή των χρωστικών.
(3) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των ΥΧΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1
της απόφασης 91/482/EOK. Εντούτοις ποσό ίσο με το ποσό που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1870/91
εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 4 της εν λόγω απόφασης.

