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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1918/88 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 30ής Ιουνίου 1988
περί καθορισμού του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομική
προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα II
της συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της 27ης
Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων ('), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1 109/88 (2), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας :

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, η διαφορά μεταξύ των τιμών στο

διεθνές εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο
1 στοιχεία α), β), γ) και ε) του κανρνισμού αυτού και των
τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί από επιστροφή
κατά την εξαγωγή · ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3035/80
του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1980 περί καθορισμού,
για ορισμένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό
μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα II
της συνθήκης, των γενικών κανόνων που αφορούν τη χορή
γηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια
προσδιορισμού του ύψους τους (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4055/87 (4), έχει
ορίσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία πρέπει νά καθορι
σθεί επιστροφή η οποία εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή
τους υπό μορφή εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 ■
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ. 3035/80, η επιστροφή ανά 100
χιλιόγραμμα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως
πρέπει να καθορίζεται κάθε μήνα ·

ότι, σύμφωνα , με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, για
τον προσδιορισμό του ποσού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
ιδίως :
α) αφενός το μέσο κόστος του εφοδιασμού σε σχετικά προϊ
όντα βάσεως των βιομηχανιών μεταποιήσεως στην
αγορά της Κοινότητας και αφετέρου οι τιμές που εφαρ
μόζονται στη διεθνή αγορά ·
β) το επίπεδο των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την
εξαγωγή των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που
υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης και των

^οποίων οι συνθήκες παραγωγής είναι ανάλογες·
γ) η ανάγκη να εξασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού
μεταξύ των βιομηχανιών που χρησιμοποιούν κοινοτικά
προϊόντα και εκείνων που χρησιμοποιούν προϊόντα
τρίτων χωρών υπό καθεστώς τελειοποιήσεως προς επανε
ξαγωγή ·
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ότι το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3035/80 προβλέπει ότι για τον καθορισμό του ύψους της
επιστροφής πρέπει να ληφθούν υπόψη, ενδεχομένως, οι
επιστροφές κατά την παραγωγή, οι ενισχύσεις ή άλλα μέτρα
ισοδύναμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται σε όλα τα
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού περί
κοινής οργανώσεως αγοράς στο σχετικό τομέα, όσον αφορά
τα προϊόντα βάσεως που περιλαμβάνονται στο παράρτημα
Α του εν λόγω κανονισμού ή τα προϊόντα που εξομοιώνον
ται με αυτά·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 1 παράγραφος 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, χορηγείται ενίσχυση για το
αποκορυφωμένο γάλα που παράγεται μέσα στην Κοινότητα
και μεταποιείται σε τυρίνη, αν το γάλα αυτό και η λαβανό
μενη από αυτό τυρίνη ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋ
ποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 987/68 του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1968
περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορή
γηση ενισχύσεως για το αποκορυφωμένο γάλα που μεταποι
είται σε τυρίνη και τυρινικά άλατα (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχωρήσεως του 1972 (6) *
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 442/84 της Επιτροπής της
21ης Φεβρουαρίου 1984 περί χορηγήσεως ενισχύσεως για το
βούτυρο του ιδιωτικού αποθέματος που προορίζεται για την
παρασκευή προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και
λοιπών προϊόντων διατροφής και περί τροποποιήσεως του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1245/83 (7), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 698/86 (8), και ο
κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 570/88 της Επιτροπής της 16ης
Φεβρουαρίου 1988 για την πώληση σε μειωμένη τιμή βουτύ
ρου και τη χορήγηση ενίσχυσης στο βούτυρο και το συμπυ
κνωμένο βούτυρο που προορίζονται για την παρασκευή
προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόν
των διατρόφής (9), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1690/88 (10), επιτρέπουν την παρά
δοση βουτύρου σε μειωμένη τιμή στις βιομηχανίες που
παρασκευάζουν ορισμένα εμπορεύματα ·
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της
23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική
ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (U), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1058/88 ( ι2), καθιέρωσε, από την 1η Ιανουαρίου 1988, μίαα
νέα συνδυασμένη ονοματολογία που πληροί ταυτόχρονα τις
απαιτήσεις του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και
(5) ΕΕ αριθ. L 169 της 18. 7. 1968, σ. 6.
(6) ΕΕ αριθ. L 73 της 27. 3. 1972, σ. 14.
(7) ΕΕ αριθ. L 52 της 23 . 2. 1984, σ. 12.
(8) ΕΕ αριθ. L 64 της 6. 3 . 1986, σ. 12.
(9) ΕΕ αριθ. L 55 της 1 . 3. 1988, σ. 31 .
('°) ΕΕ αριθ. L 143 της 10. 6. 1988, σ. 23 .
(") ΕΕ αριθ. L 256 της 7 . 9. 1987, σ. 1 .
(' 2) ΕΕ αριθ. L 104 της 23. 4. 1988, σ. 1 .
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που αντικαθιστά την ονοματολογία της σύμβασης της 15ης

Δεκεμβρίου 1950 ■ ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να αποδοθούν
οι κωδικοί του κοινού δασμολογίου που χρησιμοποιούνται
με τους αντίστοιχους όρους της συνδυασμένης ονοματολο
γίας·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3035/80 και αναφέρονται στο

άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, και τα οποία
εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται

στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, καθο
ρίζεται όπως αναφέρεται στο παράρτημα.

2. Δεν καθορίζεται επιστροφή για τα προϊόντα που αναφέ

ρονται στην προηγούμενη παράγραφο και δεν περιλαμβά
νονται στο παράρτημα.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο I

1.

Άρθρο 2

Το ύψος των επιστροφών οι οποίες εφαρμόζονται στα

προϊόντα βάσεως που εμφαίνονται στο παραρτημα Α του

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 1988.

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

Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 1988.
Για την Επιτροπή
CΟCΚFΙΕLD

Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1988 περί καθορισμού του ύψους των επιστροφών που

εφαρμόζονται σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν
υπάγονται στο παράρτημα II της συνθηκης

(ECU/100 kg)

Περιγραφή εμπορευμάτων

Κωδικός ΣΟ
ex 0402 10 19

Επιστροφών

Γάλα σε σκόνη λαμβανόμενο δι' επεξεργασίας spray, περιεκτικότητος
κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας του 1,5 % και περιεκτικό

τητος κατά βάρος εις ύδωρ κατωτέρας του 5 % (Ομάδα Οδηγός 2).

α) σε' περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στην
κλάση 3501

ex 0402 21 19

6) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων
Γάλα σε σκόνη λαμβανόμενον δι' επεξεργασίας SρΓ3γ, περιεκτικότη

τος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας 26 % και περιεκτικότητος εις
ύδωρ κατωτέρας του 5% (Ομάδα Οδηγός 3)

ex 0405 00 10

80,00

130,00

Βούτυρο περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας 82 % (Ομά
δα Οδηγός 6):

α) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που περιέχουν βούτυρο
μειωμένης τιμής, παρασκευασθέντων υπό τους όρους που προβλέ
πονται στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 442/84, (ΕΟΚ) αριθ.
2409/86 και (ΕΟΚ) αριθ. 570/88

β) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στη διά
κριση 2106 90 99,περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος
ίσης ή ανώτερης του 40 % κατά βάρος

γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

220,00
208,00

