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Άριθ. N 78/ 1

372R0616

31.3.72

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 616/72 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Μαρτίου 1972

περί τών λεπτομερειών εφαρμογής τών επιστροφών καί τών εισφορών κατά την εξαγωγή
ελαιολάδου

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

δικασία έξευγενισμου, δύναται νά προκαλέσει εξαγω
γές πού θά διαταράζουν ενδεχομένως τήν άγορά της

Έχοντας ύπόψη :

Κοινότητος·

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος,

ότι ό όγκος τών παραδοσιακών έξαγωγών σέ μικρές
συσκευασίες δέν εχει επηρεασθεί αισθητώς άπό τήν
έξέλιξη τών διεθνών τιμών, πρέπει νά προβλεφθεί ατέ
λεια εισφοράς γιά τίς εξαγωγές αυτές· ότι , εν τούτοις, ή
άτέλεια πού θά ύπερέβαινε τό ΰψος τών ελαχίστων δα
πανών συσκευασίας είναι δυνατόν νά προκαλέσει επι
κερδείς έξαγωγές σέ μικρές συσκευασίες· ότι, ώς έκ
τούτου άποδεικνύεται άναγκαΐος ό περιορισμός της
άτέλειας αύτής στό εν λόγω ΰψος·

τόν κανονισμό άριθ . 136/66/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου της
22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινής οργα
νώσεως άγοράς, στόν τομέα τών λιπαρών ούσιώνί 1 ),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό

(ΕΟΚ) άριθ . 2727/71 ( 2),
τόν κανονισμό άριθ. 162/66/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου τής
27ης ' Οκτωβρίου 1966 περί τών συναλλαγών λιπαρών

ούσιών μεταξύ τής Κοινότητος καί τής Έλλάδος (3 ),
τόν κανονισμό άριθ . 1 7 1 /67/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου τής
27ης ' Ιουνίου 1967 περί τών έπιστροφών καί εισφορών

πού εφαρμόζονται κατά τήν έξαγωγή έλαιολάδου (4),

ότι τά μέτρα πού προβλέπονται άπό τόν παρόντα κανο
νισμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη της ' Επιτροπής Δια
χειρίσεως Λιπαρών Ούσιών,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό

"Αρθρο 1

(ΕΟΚ) αριθ. 444/ 72 (5 ), καί ιδίως τό άρθρο 11 ,
Εκτιμώντας :

οτι , γιά νά εξασφαλισθεί ή ορθή εφαρμογή τοΰ καθε
στώτος τών έπιστροφών κατά τήν έξαγωγή , κρίνεται
σκόπιμο νά άποκλεισθούν άπό τό δικαίωμα τής έπι
στροφής τά έλαια μέ μεγάλη περιεκτικότητα σέ έλεύ
θερα λιπαρά οξέα, τών οποίων ή παραγωγή καί τό
εμπόριο είναι χαμηλά - ότι , γιά τόν ίδιο σκοπό, πρέπει
νά ύποδιαιρεθεϊ ή διάκριση 15.07 A II τοΰ Κοινοΰ
Δασμολογίου, σέ παρθένα έλαιόλαδα καί άλλα έλαια
πού ύπάγονται στήν ϊδια διάκριση·

ότι , γιά νά έπιτευχθεΐ πλήρως ό στόχος τής εισφοράς
κατά τήν έξαγωγή , πρέπει νά προβλεφθεί ότι τό ϋψος
τής έν λόγω εισφοράς ισούται μέ τά μέγιστα ποσά πού
προκύπτουν άπό τό άρθρο 10 παράγραφος 2 τοΰ κανο
νισμοΰ άριθ. 171 /67/ΕΟΚ· ότι , έν τούτοις, ή εισφορά
καθορίζεται στήν περίπτωση κατά τήν όποία ή δια
φορά μεταξύ τής τιμής cif καί τής ενδεικτικής τιμής τής
άγοράς τοΰ ελαιολάδου πού δέν εχει ύποβληθεΐ σέ δια

Ή επιστροφή κατά τήν έξαγωγή χορηγείται μόνο γιά
τά έλαιόλαδα πού ή περιεκτικότητα σέ ελεύθερα λι
παρά οξέα, έκφρασμένη σέ έλαϊκό οξύ, δέν ύπερβαίνει
τά 30 γραμμάρια άνά 100 γραμμάρια.
Αρθρο 2

Γιά τή χορήγηση τής επιστροφής κατά τήν έξαγωγή ,
τά προϊόντα τής διακρίσεως 15.07 A II τοΰ Κοινού
Δασμολογίου κατανέμονται ώς έξής:
— 15.07 A II α): παρθένο ελαιόλαδο,
— 15.07 A II β ): άλλο .
"Αρθρο 3

Τα ποσά τών εισφορών κατά τήν έξαγωγή έλαιολάδου
είναι ϊσα μέ τά μέγιστα ποσά πού προκύπτουν άπό τό
άρθρο 10 παράγραφος 2 τοΰ κανονισμού άριθ .
171 /67/ ΕΟΚ .

Ο ΕΕ άριθ. 172 τής 30.9.1966, σ . 3025/66.
(2) ΕΕ άριθ. N 282 τής 23.12.1971 , σ . 8 .

(3) ΕΕ άριθ. 197 τής 29.10.1966, σ. 3393/66.
(4) ΕΕ άριθ . 130 τής 28.6.1967, σ. 2600/67.
(5) ΕΕ άριθ. N 54 τής 3.3.1972, σ. 6.

' Εν τούτοις , οι έξαγωγές έλαιολάδου τής διακρίσεως
15.07 A I τοΰ Κοινοΰ Δασμολογίου καί τής διακρίσεως
1 5.07 A II α) πού άναφέρεται στό άρθρο 2 πρώτη παύλα,
πραγματοποιούμενες σέ άμεση συσκευασία μέ καθαρό
περιεχόμενο κατώτερο ή ίσο τών 5 χιλιογράμμων
έλαίου, τυγχάνουν άτέλειας εισφοράς μέχρι 7 λογιστι
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κών μονάδων άνά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους
εξαγομένου έλαίου.
Αρθρο 4

1 . Ή ' Επιτροπή καθορίζει τίς εισφορές κατά τήν έξα
γωγή όταν ή διαφορά πού άναφέρεται στό άρθρο 10
παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού άριθ .
171 /67/ΕΟΚ είναι ίση ή άνώτερη τών 2,5 λογιστικών
μονάδων άνά 100 χιλιόγραμμα.
Οί εισφορές αυτές καθορίζονται τόσο συχνά δσο κρί
νεται άναγκαιο γιά τή σταθερότητα της άγοράς της
Κοινότητος καί κατά τρόπο ώστε νά έξασφαλίζεται ή
εφαρμογή τους τουλάχιστον μία φορά τήν έβδομάδα.

2. Μέ τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων της παραγρά
φου 1 , οί εισφορές κατά τήνέξαγωγή πούάποφασίσθηκαν
προγενέστερα διατηρούνται δταν ή μεταβολή τών
στοιχείων του υπολογισμού της διαφοράς πού άναφέ
ρεται στήν παράγραφο 1 επιφέρει, σέ σχέση μέ τίς
εισφορές αύτές, προσαύξηση ή μείωση κατώτερη τοϋ

ποσού τών 0,50 λογιστικών μονάδων άνά 100 χιλιό
γραμμα .

3 . Ή ' Επιτροπή ανακοινώνει στά Κράτη Μέλη , μόλις
καθορισθεί, τό ΰψος τών είσφορών κατά τήν έξαγωγή
πού πρέπει νά εισπραχθούν γιά 100 χιλιόγραμμα εξα
γομένου έλαίου.

Άρθρο 5

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 154/69 της Επιτροπής της
27ης ' Ιανουαρίου 1969 περί τών λεπτομερειών έφαρμο
γής τών επιστροφών καί είσφορών κατά τήν έξαγωγή
ελαιολάδου ί 1), όπως τροποποιήθηκε άπό τόν κανονι
σμό (ΕΟΚ) άριθ. 2219/70 (2), καταργείται .

Άρθρο 6

O παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν 1η Απρι
λίου 1972 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως πρός δλα τά μέρη του καί ισχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος Μέλος .

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 27 Μαρτίου 1972.
Γιά τήν 'Επιτροπή
Ό Πρόεδρος
S. L. MANSHOLT

