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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 834/85 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Μαρτίου 1985
περί καθορισμού του ύψους των επιστροφών που εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου 1985 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 προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 591 /85 (2), και ιδίως το άρθρο 17 παρά
γραφος 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 κανονισμού
αυτού και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυ
φθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή · ότι ο κανονι

σμός (ΕΟΚ) αριθ. 3035/80 του Συμβουλίου της 11ης
Νοεμβρίου 1980 περί καθορισμού, για ορισμένα γεωρ
γικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευ
μάτων 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 τροπο
ποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1028/83 (4), έχει ορίσει εκείνα τα προϊόντα για τα οποία
πρέπει νά καθορισθεί 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
προϊόντα βάσεως των βιομηχανιών μεταποιήσεως
στην αγορά της Κοινότητας και αφετέρου οι τιμές
που εφαρμόζονται στη διεθνή αγορά ■
β) το επίπεδο των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά
την εξαγωγή των μεταποιημένων γεωργικών προϊό
ντων που υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης
και των οποίων οι συνθήκες παραγωγής είναι
ανάλογες ■
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γ) η ανάγκη να εξασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού
μεταξύ των βιομηχανιών που χρησιμοποιούν κοινο
τικά προϊόντα και εκείνων που χρησιμοποιούν προϊόντα τρίτων χωρών υπό καθεστώς τελειοποιήσεως
προς επανεξαγωγή ·

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, ενδεχο
μένως, οι επιστροφές κατά την παραγωγή, οι ενισχύσεις
ή άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος που εφαρμό
ζονται 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 κανονι
σμού ή τα προϊόντα που εξομοιώνονται 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 Κοινό
τητα και μεταποιείται σε τυρίνη, αν το γάλα αυτό και η
λαβανόμενη από αυτό τυρίνη ανταποκρίνονται σε
ορισμένες προϋποθέσεις 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 χορήγηση ενισχύσεως για το αποκορυφω
μένο γάλα που μεταποιείται σε τυρίνη και τυρινικά
άλατα (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη
προσχωρήσεως του 1972 (6) ·
ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 262/79 της Επιτροπής της
12ης Φεβρουαρίου 1979 περί της πωλήσεως σε μειωμένη
τιμή, βουτύρου που προορίζεται για την παρασκευή
προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων ειδών
διατροφής (7), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 698/85 (8), ο κανονισμός (ΕΟΚ)

αριθ. 442/84 της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου 1984
περί χορηγήσεως ενισχύσεως για το βούτυρο του ιδιωτι
κού αποθέματος που προορίζεται για την παρασκευή
προϊόντων ζαχαροπλαστικής, παγωτών και λοιπών προϊ
όντων διατροφής και περί τροποποιήσεως του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1245/83 (9). και ο κανονισμός (ΕΟΚ)
αριθ. 1932/81 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 1981 περί
χορηγήσεως ενισχύσεως στο βούτυρο και στο συμπυκνω
μένο βούτυρο που προορίζεται για παρασκευή προϊόν
των ζαχαροπλαστικής, παγωτών και άλλων προϊόντων
διατροφής ('°), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2927/84, επιτρέπουν την παρά
δοση βουτύρου σε μειωμένη τιμή στις βιομηχανίες που
παρασκευάζουν ορισμένα εμπορεύματα·
(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 41 της 16. 2. 1979, σ. 1 .
(8) ΕΕ αριθ. L 76 της 19. 3 . 1985, σ. 5.
(') ΕΕ αριθ. L 52 της 23. 2. 1984, σ. 12.
('°) ΕΕ αριθ. L 191 της 14. 7. 1981 , σ. 6.
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ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρί
σεως Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Το ύψος των επιστροφών οι οποίες εφαρμόζονται
από την 1η Απριλίου 1985 στα προϊόντα βάσεως που
εμφαίνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΟΚ)

Αριθ. L 91/27

αριθ. 3035/80 και αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, και τα οποία εξάγονται υπό
μορφή εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο παράρ
τημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68, καθορίζεται
όπως αναφέρεται στο παράρτημα.
2. Δεν καθορίζεται επιστροφή για τα προϊόντα που
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και δεν
περιλαμβάνονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου
1985 .

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες 29 Μαρτίου 1985.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jacques DΕLΟRS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 1985 περί καθορισμού του ύψους των επιστροφών που
εφαρμόζονται από την 1η Απριλίου 1985 σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό
μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης
(ECU/100 χγρ)
Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Δασμολογίου

ex 04.02 Α II

Ύψος
επιστροφών

Γάλα σε σκόνη λαμβανόμενο δι' επεξεργασίας SρΓ3γ, 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 κλά
ση 35.01

6) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων
εκ 04.02 Α II

ex 04.02 Α III

ex 04.03

—

78,60

Γάλα σε σκόνη λαμβανόμενον δι' επεξεργασίας spray, περιεκτικότη
τος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας 26 % και περιεκτικότητος εις
ύδωρ κατωτέρας του 5 % (Ομάδα Οδηγός 3)

101,16

Συμπεπυκνωμένο γάλα, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς
ουσίας 7,5 % και περιεκτικότητος κατά βάρος επί ξηράς ύλης ίσης
προς 25 % (Ομάδα Οδηγός 4)

25,33

Βούτυρο περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας 82 % (Ομά
δα Οδηγός 6):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που εμφαίνονται κατω
τέρω, παρασκευασθέντων υπό τους όρους που προβλέπονται
στους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 262/79, (ΕΟΚ) αριθ. 442/84 και
(ΕΟΚ) αριθ. 1932/81 :
— εμπορεύματα που υπάγονται στην κλάση 19.08 ή στις διακρί
σεις 18.06 Β και 21.07 Γ
— παρασκευάσματα για την παρασκευή παγωτών ονομαζόμενα
ice-mix, που υπάγονται στη διάκριση 18.06 Δ και στην κλάση
21.07 και παρασκευάσματα ονομαζόμενα «chocolate milk
crumb» που υπάγονται στη διάκριση 18.06 Δ II β) 2
— τα ακόλουθα εμπορεύματα έτοιμα για λιανική πώληση :

σακχαρώδη παρασκευάσματα υπαγόμενα στη διάκριση 17.04
Δ II, σακχαρώδη παρασκευάσματα υπαγόμενα στη διάκριση
18.06 Γ II β), προϊόντα περιβλημένα με σοκολάτα υπαγόμενα
στη διάκριση 18.06 Γ II β) με εξαίρεση τη σοκολάτα που χρη
σιμοποιείται σαν κουβερτούρα, άλλα εδώδιμα παρασκευά
σματα περιέχοντα κακάο υπαγόμενα στις διακρίσεις 18.06 Δ
II α) και β)

— ωμά ζυμαρικά και παρασκευάσματα σε σκόνη που υπάγονται
στη διάκριση 19.02 Β II β)
β) σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στις δια
κρίσεις 21.07 Η VII μέχρι και IX
γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

—

138,23 (')
125,23

(') Ποσοστό που ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1760/83 .

