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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) apvd1. 325/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Φεβρουαρίου 1995
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια
και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

την εξαγωγή που ισχύουν σήμερα, όπως καθορίζεται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και
της Σουηδίας και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας :

ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή, σε
φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊ
όντα του τομέα της ζάχαρης έχουν καθορισθεί από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 160/95 (2) ·
ότι η εφαρμογή των κανόνων, κριτηρίων και λεπτομερειών,
που αναφέρονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 160/95 στα στοιχεία που διαθέτει προς το παρόν η
Επιτροπή, οδηγεί στην τροποποίηση των επιστροφών κατά

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

ΆρSρο 1

H επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή, σε φυσική
κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχεία δ), ζ) και η) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2653/94 και καθορίζεται στο παράρτημα του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 160/95 τροποποιείται σύμφωνα με τα ποσά
που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
ΆρSρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Φεβρουαρίου
1995 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

C) ΕΕ αρι9. L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.
(2) ΕΕ αριθ. L 24 της 1 . 2. 1995, σ. 9.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 1995 για τροποποίηση των επιστροφών κατά την
εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης
Κωδικός προϊόντος

Ποσό της επιστροφής

— Ecu/100 kg ξηράς ουσίας —
170240 10 100
1702 60 10 000
1702 6090200

36,78
36,78
69,88

00
00
00

— Ecu/l % ζαχαρόζης x 100 kg —
170260 90 800

0,3678 (') 0
— Ecu/ 100 kg ξηράς ουσίας —

1702 9030000

36,78

00

— Ecu/l % ζαχαρόζης x 100 kg —
1702 9060000
17029071000

17029099900

0,3678 00
0,367800
0,3678 000
— Ecu/100 kg ξηράς ουσίας —

21069030000

36,78

00

— Ecu/l % ζαχαρόζης x 100 kg —
2106 90 59 000

0,3678 00

C) Το ποσό βάσεως δεν εφαρμόζεται στα σιρόπια καθαρότητας κατώτερης του 85%
[κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 394/70]. H περιεκτικότητα σε σακχαρόζη καθορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 394/70.
(2) Εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1469/77.
(5) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την
τήρηση των όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93.
(4) Το ποσό βάσεως δεν εφαρμόζεται στο προϊόν που ορίζεται στο παράρτημα σημείο 2
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3513/92 (ΕΕ αριθ. L 355 της 5. 12. 1992, σ. 12).
(5) Εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 136 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 394/70.

ΝΒ : Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των
υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1 ).
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