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Αριθ. L 294/35

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3065/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 24ης Οκτωβρίου 1990

περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της
ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
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. 1069/89 (2), και ιδίως το άρθρο
19 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχείο α),
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
v

Εκτιμώντας :
ότι, δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1785/81 , η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς αγοράς

των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρα- 1
φος στοιχείο στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού και των
τιμών των προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται
να καλυφθεί με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή·
ότι, κατά τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 766/68 του Συμβου
λίου της 18ης Ιουνίου 1968 περί θεσπίσεως των γενικών
κανόνων για τη χορήγηση των επιστροφών κατά την
εξαγωγή ζάχαρης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1489/76 (4), οι επιστροφές για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, μη μετου
σιωμένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, καθορίζο
νται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής και
της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα κοστολογικά
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 3 του εν λόγω κανονι
σμού · ότι κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών
ότι για την ακατέργαστη ζάχαρη η επιστροφή καθορίζεται
για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο · ότι αυτή ορίζεται

στο άρθρο 1 , του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 431 /68 του
Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 1968 που καθορίζει τον αντι
προσωπευτικό ποιοτικό τύπο για την ακατέργαστη ζάχαρη
και τον τόπο διελεύσεως στα σύνορα της Κοινότητας για
τον υπολογισμό των τιμών στον τομέα της ζάχαρης (5) · ότι
η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύμφωνα με το
άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 766/68 ■ ότι η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 394/70 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 1970
περί των λεπτομερειών εφαρμογής της χορηγήσεως των
επιστροφών κατά την εξαγωγή ζάχαρης (6), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1714/88 (7) ·
ότι το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται κατ' αυτόν
τον τρόπο, όσον αφορά την αρωματισμένη ή μετά
προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρμο

σθεί στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθο
ρισθεί ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής ·
ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών είναι δυνατόν να καταστήσουν
αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τη ζάχαρη
ανάλογα με τον προορισμό ·

ότι σε ειδικές περιπτώσεις το ποσό της επιστροφής δύναται
να καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως ·
ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία
του καθεστώτος των επιστροφών, o υπολογισμός τους
πρέπει να βασίζεται στα εξής:
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου 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 (8), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2205/90 ('),
— 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 η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδομάδες ·
ότι είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάμεση χρονική
περίοδο ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης, και ιδίως
στις ποσοστώσεις ή στις τιμές ζάχαρης στην κοινοτική και
στη διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής
όπως αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Ζάχαρης
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 σε φυσική κατάσταση και μη
μετουσιωμένων καθορίζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2
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177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
114 της 27. 4. 1989, σ. 1 . ;
143 της 25. 6. 1968, σ. 6.
167 της 26. 6. 1976, σ. 13.
89 της 10. 4. 1968, σ. 3.
50 της 4. 3. 1970, σ. 1 .
152 της 18. 6. 1988, σ. 23.

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Οκτωβρίου
1990.

(*) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
(») ΕΕ αριθ. L 201 της 31 . 7. 1990, σ. 9.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 1990.

Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 1990 κερί καθορισμού των επιστροφών κατά την
εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
(σε Ecu)

Επιστροφή
ανά 1 % περιεκτι
κότητας σε σακχαρόζη
και ανά 100 kg καθαρού
βάρους του εν λόγω προϊόντος
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0) Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η από
δοση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά 92 %, το ποσό της εισφοράς
που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου S παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 766/68.
(J) Καθορισμός που αναστέλλεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτρο
πής (ΕΕ αριθ. L 255 της 26. 9. 1985, σ. 12X όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3251 /85 (ΕΕ αριθ. L 309 της 21 . 11 . 1985, σ. 14).

