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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 515/92 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 28ης Φεβρουαρίου 1992
περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα
του τομέα της ζάχαρης που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία δεν υπάγονται στο
παράρτημα II της συνθήκης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τρίτων χωρών υπό καθεστώς εμπορίου ενεργητικής τελει
οποιήσεως ·

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ.) αριθ. 61/92 (2), και ιδίως το άρθρο 19
παράγραφος 4 στοιχείο a) και παράγραφος 7,
Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2 του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 , για τα προϊόντα που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία a), γ), δ), ζ) και
η) του κανονισμού αυτού, επιστροφή κατά την εξαγωγή
μπορεί να χορηγηθεί εφόσον τα προϊόντα αυτά εξάγονται
υπό μορφή εμπορευμάτων που υπάγονται στο παράρτημα I
του ίδιου αυτού κανονισμού · ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.
3035/80 του Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 1980 περί
θεσπίσεως, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα που εξάγονται
υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρ
τημα II της συνθήκης, των γενικών κανόνων που αφορούν
την παροχή των επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα
κριτήρια καθορισμού του ποσού τους (3), όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3381 /90 (4),
έχει εξειδικεύσει εκείνα από τα εν λόγω προϊόντα για τα
οποία συντρέχει λόγος να καθοριστεί ποσοστό επιστροφής
που εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπο
ρευμάτων που κατονομάζονται στο παράρτημα I του κανο
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 ·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3035/80, το ποσοστό της
επιστροφής ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός των θεωρουμέ
νων προϊόντων βάσεως πρέπει να καθοριστεί για κάθε
μήνα · ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου αυτού
άρθρου, συντρέχει λόγος, για τον καθορισμό του ποσοστού
αυτού, να ληφθεί ιδίως υπόψη :

a) αφενός, το μέσο κόστος εφοδιασμού σε προϊόντα
βάσεως των μεταποιητικών βιομηχανιών στην αγορά της
Κοινότητας και, αφετέρου, οι τιμές που εφαρμόζονται
στην παγκόσμια αγορά ·
β) το επίπεδο των επιστροφών που εφαρμόζονται στην
εξαγωγή των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που
αναφέρονται στο παράρτημα II της συνθήκης, των
οποίων οι όροι κατασκευής είναι παρεμφερείς·
γ) η ανάγκη να εξασφαλισθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού
μεταξύ των βιομηχανιών, που χρησιμοποιούν κοινοτικά
προϊόντα και αυτών που χρησιμοποιούν προϊόντα
(')
(2)
(3)
(4)
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177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
6 της 11 . 1 . 1992, σ. 19.
323 της 29. 11 . 1980, a 27.
327 της 27. 11 . 1990, σ. 4.

ότι το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3035/80 προβλέπει ότι, για τον καθορισμό του ποσοστού
της επιστροφής, πρέπει να ληφθούν υπόψη, κατά περίπτωση,
οι επιστροφές στην παραγωγή, οι ενισχύσεις ή άλλα μέτρα
ισοδύναμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται σε όλα τα
κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού περί
κοινής οργανώσεως της αγοράς στον εν λόγω τομέα, όσον
αφορά τα προϊόντα βάσεως που κατονομάζονται στο
παράρτημα A του ως άνω κανονισμού ή τα προς αυτά
εξομοιούμενα προϊόντα ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1010/86 του Συμβουλίου της
26ης Μαρτίου 1986 για τον καθορισμό των γενικών κανό
νων που εφαρμόζονται στην επιστροφή στην παραγωγή για
ορισμένα προϊόντα της χημικής βιομηχανίας (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
464/91 (6), προβλέπει τη χορήγηση επιστροφών στην παρα
γωγή για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη, για
ορισμένα σιρόπια ζαχαρόζης των κωδικών ΣΟ ex 1702 60 90
Karex 1702 9090, μιας συγκεκριμένης καθαρότητας, καθώς

και για την ισογλυκόζη ως έχει, των κωδικών ΣΟ 1702 30 10,
1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 90 30 που χρησιμοποιούνται
για την παρασκευή χημικών προϊόντων, τα οποία καθορί
ζονται στο παράρτημα του ίδιου αυτού κανονισμού· ότι
αυτό το καθεστώς επιστροφών στην παραγωγή θεσπίστηκε
ιδίως για να δημιουργηθούν βαθμιαία συγκρίσιμοι όροι για
τους κοινοτικούς μεταποιητές με τους αντίστοιχους όρους
που ισχύουν για τους μεταποιητές που χρησιμοποιούν
ζάχαρη στην τιμή της παγκόσμιας αγοράς · ότι, κατά συνέ
πεια, σε περίπτωση έλλειψης αποδείξεων για το ότι το
βασικό προϊόν δεν έτυχε επιστροφής κατά την παραγωγή,
θα πρέπει να προβλεφθεί όπως το ποσό της επιστροφής
κατά την εξαγωγή μειούται κατά το ποσό της επιστροφής
κατά την παραγωγή που εφαρμόζεται στο υπό συζήτηση
βασικό προϊόν την ημέρα αποδοχής της δήλωσης εξαγωγής ·
ότι το σύστημα αυτό είναι το μόνο που επιτρέπει αποφυγή
κάθε κινδύνου νοθείας·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 565/80 του Συμβουλίου της
4ης Μαρτίου 1980 για την εκ των προτέρων καταβολή των
επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα
(7), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2026/83 (8), και o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της
Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 1987 για κοινές λεπτομέρειες
εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την

εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (9), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 1615/90 ( ι0),
καθόρισαν ένα καθεστώς προκαταβολής των επιστροφών
στις εξαγωγές που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την
αναπροσαρμογή των εν λόγω επιστροφών
(5) ΕΕ αριθ. L 94 της 9. 4. 1986, σ. 9.
(6) ΕΕ αριθ. L 54 της 28. 2. 1991 , σ. 22.
O ΕΕ αριθ. L 62 της 7. 3. 1980, σ. 5.
(8) ΕΕ αριθ. L 199 της 22. 7. 1983, σ. 12.
C) ΕΕ αριθ. L 351 της 14. 12. 1987, a 1 .
(,0) ΕΕ αριθ. L 152 της 16. 6. 1990, σ. 33.
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ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Ζάχαρης,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

1 . Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, τα ποσο
στά των επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα
βάσεως που εμφαίνονται στο παράρτημα A του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 3035/80 και που προβλέπονται στο άρθρο 1
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 ,
τα οποία εξάγονται υπό μορφή προϊόντων που υπάγονται
σϊο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 ,
καθορίζονται όπως υποδεικνύεται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού.
2. Για τα χημικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1010/86, τα ποσά επιστροφής που
προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού
εφαρμόζονται με παρουσίαση, κατά την παραλαβή της
δήλωσης εξαγωγής και για υποστήριξη της αίτησης είσπρα
ξης της επιστροφής κατά την εξαγωγή, των αποδεικτικών
για το ότι, για τα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν
στην παρασκευή αυτών των προς εξαγωγή χημικών προϊό
ντων, το ευεργέτημα καταλογισμού μιας επιστροφής κατά
την παραγωγή που προβλέπεται από τον κανονισμό που
προαναφέρθηκε ούτε ζητήθηκε ούτε θα ζητηθεί.

H απόδειξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο παρέχεται με
την προσκόμιση από τον εξαγωγέα δήλωσης του μεταποι
ητή του εν λόγω βασικού προϊόντος με την οποία βεβαιώνε
ται ότι για το προϊόν αυτό δεν έχει ζητηθεί επιστροφή κατά
την εξαγωγή βάσει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1010/86 και ούτε θα ζητηθεί.
3. Όταν δεν προσκομίζεται η απόδειξη που αναφέρεται
στην παράγραφο 2, το ποσοστό της επιστροφής κατά την
εξαγωγή,
α) το οποίο ίσχυε την ημέρα της εξαγωγής του εμπορεύ
ματος, όταν το ποσοστό αυτό δεν έχει προκαθοριστεί,
ή
β) που έχει αποτελέσει αντικείμενο προκαθορισμού,
μειώνεται κατά το ποσό της επιστροφής στην παραγωγή
που ισχύει, για το βασικό προϊόν που έχει χρησιμοποιηθεί,
δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1010/86, την ημέρα
της παραλαβής της δήλωσης εξαγωγής του εμπορεύματος ή
κατά την ημέρα που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής, στην
περίπτωση που τα προϊόντα τίθενται υπό καθεστώς προπλη
ρωμής της επιστροφής κατά την εξαγωγή.

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Μαρτίου
1992 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθι
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 1992.

Για την Επιτροπή
Martin BANGEMANN

Αντιπρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 28ης Φεβρουαρίου 1992 περί καθορισμού των ποσοστών των επιστρο
φών που εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμά
των που δεν υπάγονται στο παράρτημα II της συνθήκης

Ποσοστά των επιστροφών σε Ecu/1 00 kg :
Σάκχαρις λευκή :
Σάκχαρις ακατέργαστος:
Σιρόπια τεύτλων ή καλαμοσακχάρου, εκτός από τα σιρό
πια που παραλαμβάνονται με διάλυση λευκής ή ακατέρ
γαστης ζάχαρης σε στερεά μορφή, περιέχοντα κατά βάρος
εις ξηράν κατάστασιν 85 % ή περισσότερον σακχαρόζης
(συμπεριλαμβανομένου και του ιμβερτοποιημένου σακχά
ρου, εκφραζομένου εις σακχαρόζην):

38,87
35,76

38,87 x

S C)

ή.

100

Σιρόπια που προέρχονται από διάλυση ζάχαρης, λευκής ή
ακατέργαστης, σε στερεή κατάσταση και ενδεχόμενα τη
διάλυση έχει ακολουθήσει ιμβερτοποίηση :

το ποσοστό που έχει καθοριστεί
παραπάνω για 100 kg ζάχαρης λευκής
ή ακατέργαστης που χρησιμοποιή
θηκε για τη διάλυση

Μελάσσαι :

Ισογλυκόζη (2):

38,87 (3)

(') Το «S» αντιπροσωπεύει, για 100 χιλιόγραμμα σιροπιού :
— την περιεκτικότητα σε σακχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου και του ιμβερτοποιημένου σακχάρου εκφρασμένου σε σακ
χαρόζη) όταν η καθαρότητα του υπό Θεώρηση σιροπιού είναι ίση ή ανώτερη από 98%,
— την περιεκτικότητα σε εκχυλίσιμη ζάχαρη, όταν η καθαρότητα του υπό θεώρηση σιροπιού είναι ίση ή ανώτερη από
85 % αλλά κατώτερη από 98 %.
(2) Προϊόντα που λαμβάνονται με ισομερισμό της γλυκόζης, έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος επί ξηρού τουλάχιστον 41 %
φρουκτόζης και των οποίων η ολική περιεκτικότητα κατά βάρος επί ξηρού πολυσακχαριτών και ολιγοσακχαριτών, περι

λαμβανομένης της περιεκτικότητας σε δι- και τρισακχαρίτες, δεν υπερβαίνει 8,5 %.

(3) Ποσό επιστροφής για 100 χιλιόγραμμα ξηράς ύλης.

