Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

25 . 7 . 92

Αριθ. L 210/31

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2106/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Ιουλίου 1992
περί καθορισμού των εισφορών κατή την εισαγωγή κατεψυγμένου βοείου κρέατος
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τιμές των οποίων έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στον
καθορισμό των εισφορών σύμφωνα με το παράρτημα του
παρόντος κανονισμού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του βοείου κρέατος ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1628/91 (2), και ιδίως το άρθρο
12 παράγραφος 8,
Εκτιμώντας:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

'Αρθρο 1

Οι εισφορές κατά την εισαγωγή κατεψυγμένου βοείου
κρέατος καθορίζονται στο παράρτημα.

ότι οι εισφορές που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή κατε
ψυγμένου βοείου κρέατος καθορίσθηκαν τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1638/92 της Επιτροπής (3) ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερών διατάξεων που περιέχονται
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1638/92 στα στοιχεία και στις

'Αρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 3 Αυγούστου
1992.

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

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 1992.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 148 της 28. 6. 1968, σ. 24.
(2) ΕΕ αριθ. L 150 της 15. 6. 1991, σ. 16.
O ΕΕ αριθ. L 171 της 26. 6. 1992, σ. 22.
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Αριθ. L 210/32

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

τον κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1992 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή
κατεψυγμένου βοείου κρέατος (') C)
(Ecu/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

\

Εισφορά

Καθαρό βάρος
0202 10 00
0202 20 10

0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90

0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90

0206 29 91

184,851 0)
184,851 0
147,881 C)
23 1,064 (3)
277,277 (3)
231,064 C)
231,064 (3)
317,944 (3)
317,944

(') Σύμφωνα με τον τροποποιημένου κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 715/90 οι εισφορές δεν εφαρμόζονται σε προϊόντα καταγόμενα
από κράτη της Αφρικής της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και εισαγόμενα απευθείας σε υπερπόντια γαλλικά διαμερί
σματα.

(2) Δεν εφαρμόζονται εισφορές κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερπόντιων χωρών και εδαφών σύμφωνα με
το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91/482/EOK.
(3) Τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό αυτό και εισάγονται, στα πλαίσια των προσωρινών συμφωνιών που συνήφθη
σαν μεταξύ της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και της Ουγγαρίας και της Κοινότητας και για τα οποία υποβάλεται ένα
πιστοποιητικό ΕUR 1 , που εκδίδεται με τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 898/92, υπάγονται
στις εισφορές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού.

