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Επίσημη ' Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

8.5.71

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 951/71 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τής 7ης Μαΐου 1971

περί τροποποιήσεως του κανονισμοί) (ΕΟΚ) άριθ. 1098/68 περί θεσπίσεως τών λεπτομερειών
εφαρμογής κατά τήν εξαγωγή στόν τομέα τοϋ γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών προϊόντων

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος,
τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 804/68 του Συμβουλίου,
τής 27ης ' Ιουνίου 1968 , περί κοινής οργανώσεως άγο
ράς στόν τομέα τού γάλακτος καί τών γαλακτοκομικών

προϊόντωνί 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία άπό τόν
κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 1 253/70 (2) καί ιδίως τό άρθρο
17 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας:

ότι τό άρθρο 1 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 1098/68
τής ' Επιτροπής, τής 27ης ' Ιουλίου 1968 , περί θεσπί
σεως τών λεπτομερειών εφαρμογής τών έπιστροφών
κατά τήν εξαγωγή στόν τομέα τού γάλακτος καί τών

γαλακτοκομικών προϊόντων (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 1 353/69 (4),
προβλέπει ότι κατά τόν καθορισμό τής επιστροφής γιά
τό άποκορυφωμένο γάλα εις κόνιν πού ύπέστη μετου
σίωση ή μετετράπη σέ ζωοτροφές, λαμβάνονται υπόψη
οί ενισχύσεις πού χορηγούνται γιά τά προϊόντα αύτάότι, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τού άρθρου 2, παράγρα
φος 1 δεύτερο έδάφιο τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
986/68 τού Συμβουλίου , τής 15ης ' Ιουλίου 1968 , περί
καθορισμού τών γενικών κανόνων σχετικά μέ τή χορή
γηση ενισχύσεων γιά τό άποκορυφωμένο γάλα καί τό
άποκορυφωμένο γάλα εις κόνιν πού προορίζονται γιά

τή διατροφή ζώων (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία
άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 673/71 (6), ενα ποσό
ϊσο μέ τήν ένίσχυση εισπράττεται στό έξής κατά τήν
εξαγωγή τών προϊόντων πού άναφέρονται στό άρθρο 1
τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1098/68 * ότι, γιά τό λόγο
αυτό , ή έπιστροφή θά καθορίζεται στό μέλλον χωρίς νά
λαμβάνεται ύπόψη ή ένίσχυση - ότι τό άρθρο 1 τού κα
νονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 1098/68 δέν εχει πλέον άντικεί
μενο , καί δύναται νά καταργηθεΐΠ
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ότι τό άρθρο 2 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανο
νισμού (ΕΟΚ) άριθ . 1098/68 προβλέπει ότι , γιά τά
προϊόντα πού άποτελούνται άπό γάλα καί ζάχαρη , ή
επιστροφή πού καθορίζεται έκ τών προτέρων προσαρ
μόζεται , όσον άφορα τήν περιεκτικότητα σέ ζαχαρόζη ,
πρός τήν άλλαγή τής τιμής παρεμβάσεως τής λευκής
ζάχαρης·
ότι μία αυτόματη προσαρμογή δέν εχει άποδειχθεϊ
άπαραίτητη σέ όλες τίς περιπτώσεις· ότι ή έπιστροφή
πού καθορίζεται έκ τών προτέρων, δέν πρέπει νά τύχει
προσαρμογής παρά μόνο έάν προβλέπεται, έπίσης, μία
προσαρμογή βάσει του άρθρου (ΕΟΚ) άριθ . 766/68 τού
Συμβουλίου, τής 18ης ' Ιουνίου 1968 , περί καθιερώσεως
τών γενικών κανόνων πού άφορούν τή χορήγηση έπι
στροφών κατά τήν εξαγωγή τής ζάχαρης (7), όπως τροπο
ποιήθηκε τελευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ .
2488/69 (8)· ότι, συνεπώς, τό άρθρο 2 παράγραφος 3 δεύ
τερο έδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1098/68 πρέ
πει νά τροποποιηθείότι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τής ' Επιτροπής Δια
χειρίσεως Γάλακτος καί Γαλακτοκομικών Προϊόντων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

"Αρθρο 1

Τό άρθρο 1 τού κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 1098/68 κα
ταργείται .

"Αρθρο 2

Τό άρθρο 2 παράγραφος 3 δεύτερο έδάφιο τού κανονι
σμού (ΕΟΚ) άριθ. 1098/68 άντικαθίσταται ώς έξής :

«' Εν τούτοις, όταν ή έπιστροφή καθορίζεται έκ τών
προτέρων, τό βασικό ποσό πού θά παρακρατείται
είναι έκεΐνο πού ισχύει τήν ήμέρα τής υποβολής τής
αιτήσεως τού πιστοποιητικού εξαγωγής . "Οταν
στήν περίπτωση αυτή , οί τιμές τής ζάχαρης πού κα
θορίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ.
(7) ΕΕ άριθ. N 143 τής 25.6.1968, σ. 6.
(8) ΕΕ άριθ. N 314 τής 15.12.1969, σ. 12.
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1009/67 τροποποιούνται κατά τήν περίοδο μεταξύ
τής ήμέρας τής ύποβολής τής αιτήσεως τού πιστο
ποιητικού εξαγωγής καί τής ήμέρας τής έξαγωγής,
τό ποσό τής επιστροφής προσαρμόζεται, έφ' όσον
κατά τό άρθρο 12 τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
766/68 προβλέπεται μία προσαρμογή .»
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"Αρθρο 3

Ό παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν έπομένη
τής δημοσιεύσεώς του στήν 'Επίσημη 'Εφημερίδα τών
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ό παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως πρός όλα τά μέρη του καί ίσχύει άμεσα σέ κάθε
Κράτος μέλος .
"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 7 Μαΐου 1971 .
Για τήν Επιτροπή

Ό Πρόεδρος
Franco M. MALFATTI

