Αριθ. L 73/15

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

19. 3. 92

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 676/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Μαρτίου 1992

για τροποποίηση τον κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/92 περί καθιερώσεως εξισωτικής
εισφοράς κατά την εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Τουρκίας
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής

ται η εισφορά που καθιερώθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου
25 του ανωτέρω κανονισμού· ότι, με βάση τους όρους
αυτούς, τροποποιείται η εξισωτική εισφορά κατά την εισα
γωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Τουρκίας,

Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 του Συμβουλίου της
18ης Μαΐου 1972 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των οπωροκηπευτικών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1623/91 (2), και ιδίως
το άρθρο 27 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΑρSρο 1

Το ποσό των «23,87 Ecu» που αναφέρεται στο άρθρο 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 389/92 αντικαθίστανται από το

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 389/92 της Επιτροπής (3),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 599/92 (4), καθιέρωσε εξισωτική εισφορά κατά την
εισαγωγή νωπών λεμονιών καταγωγής Τουρκίας·

ποσό των «31,45 Ecu».

ότι το άρθρο 26 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1035/72 καθόρισε τους όρους υπό τους οποίους τροποποιεί

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαρτίου

ΑρSρο 2
1992.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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