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' Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1.11.75

Άριθ . N 281 /65

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) άριθ. 2744/75 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 29ης 'Οκτωβρίου 1975

περί του καθεστώτος εισαγωγής καί εξαγωγής μεταποιημένων προϊόντων μέ βάση τά σιτηρά
καί την όρυζα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας ύπόψη :
τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Εύρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 2727/75 (1) του Συμβουλίου
της 29ης 'Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως
αγοράς στόν τομέα τών σιτηρών, καί ίδίως τό άρθρο 14
παράγραφος 3 , τό άρθρο 16 παράγραφος 5 , τό άρθρο 17
καί τό άρθρο 23 παράγραφος 2,
τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ . 359/67 του Συμβουλίου τής
25ης ' Ιουλίου 1967 περί κοινής όργανώσεως άγοράς

στόν τομέα τής όρύζης (2), όπως τροποποιήθηκε τελευ
ταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 668/75 (3), καί
ιδίως τό άρθρο 12 παράγραφος 3 , τό άρθρο 17
παράγραφος 5 καί τό άρθρο 18 ,
τήν πρόταση τής ' Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

οτι, δυνάμει του άρθρου 14 παραγραφος 3 καί τοϋ άρ
θρου 16 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
2727/75 καθώς καί τοϋ άρθρου 12 παράγραφος 3 καί
τοϋ άρθρου 17 παράγραφος 5 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ)
άριθ . 359/67, πρέπει νά θεσπισθούν οί κανόνες έφαρμο
γής τοϋ καθεστώτος τών εισφορών καί τών επιστροφών
πού εφαρμόζονται στίς συναλλαγές μέ τίς τρίτες χώρες
γιά τά μεταποιημένα προϊόντα μέ βάση τά σιτηρά καί
τήν όρυζα, εξαιρέσει τών συνθέτων ζωοτροφών γιά τίς

όποιες ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ. 2743/75 (4) προβλέπει
ειδικούς κανόνες·

ότι τό μεταβλητό στοιχείο τίΤς εισφοράς θά πρέπει νά
άντιστοιχει στήν έπίπτωση τών εισφορών πού καθορί
ζονται γιά τά προϊόντα βάσεως, στό κόστος τών μετα
ποιημένων προϊόντων ότι ή έπίπτωση αύτή δύναται νά
υπολογίζεται μέ βάση τόν μέσο όρο τών εισφορών πού
εφαρμόζονται κατά τή διάρκεια άντιπροσωπευτικήα

περιόδου, στήν ποσότητα τοϋ βασικοϋ προϊόντος Βά
σεως πού κρίνεται άναγκαία γιά τήν παρασκευή μιας
μονάδας μεταποιημένου προϊόντος·

ότι γιά τά προϊόντα πού ύπόκεινται στήν κοινή οργά
νωση άγοράς στόν τομέα τών σιτηρών, άλλά δέν περιέ
χουν σιτηρά, ένδείκνυται νά καθορισθεί τό μεταβλητό
στοιχείο σέ συνάρτηση μέ τίς συνθήκες τής άγοράς

O
(2)
(3)
(4)

EE άριθ.
EE άριθ.
ΕΕ άριθ.
ΕΕ,άριθ.

N 281 τής 1.11.1975, σ. 1 .
174 τής 31.7.1967, σ. 1 .
N 72 τής 20.3.1975, σ . 18.
N 281 τής 1.11.1975 σ. 60.

τών προϊόντων μέ τά όποια εύρίσκονται σέ ανταγω
νισμό·

ότι τό σταθερό στοιχείο τής εισφοράς πρέπει νά καθο
ρίζεται γιά νά λαμβάνεται ύπόψη ή άνάγκη εξασφαλί
σεως προστασίας τών βιομηχανιών μεταποιήσεως· ότι
πρέπει νά καθορίζεται τό στοιχείο αύτό μέ βάση τό
πλέον άντιπροσωπευτικό κόστος μεταποιήσεως*
ότι γιά ορισμένα κατάλοιπα τής μεταποιήσεως, ή
προστασία τής βιομηχανίας είναι ήδη έξασφαλισμένη
μέσω τής προστασίας τής οποίας άπολαύει τό κύριο
μεταποιημένο προϊόν καί ότι , στήν περίπτωση αύτή ,
τό σταθερό στοιχείο δύναται vu ισούται με μηδέν
ότι σκοπός τής επιστροφής πρέπει νά είναι ή κάλυψη
τής διαφοράς μεταξύ τών τιμών τών προϊόντων στό
έσωτερικό τής Κοινότητος καί τών τιμών πού επιτυγ
χάνονται στή διεθνή άγορά· ότι , πρός τό σκοπό αύτό,
πρέπει νά καθορισθούν τά κριτήρια σύμφωνα μέ τά
όποια πραγματοποιείται ό καθορισμός τής έπιστροφής
σέ συνάρτηση , κυρίως, μέ τίς τιμές τών προϊόντων
βάσεως στό έσωτερικό καί στό εξωτερικό τής Κοινό
τητος, καθώς καί τών δυνατοτήτων καί συνθηκών πω
λήσεως τών μεταποιημένων προϊόντων στή διεθνή
άγορά·
ότι πρέπει νά προβλέπεται ή δυνατότητα χορηγήσεως ,
στήν άρχή τής περιόδου έμπορίας, έπιστροφής πού νά
λαμβάνει ύπόψη τήν πραγματική τιμή προμηθείας σέ
προϊόν βάσεως, στό μέτρο πού αύτό επρεπε νά άποκτη
θει στό τέλος τής προηγουμένης περιόδου , δηλαδή σέ
τιμή άνώτερη έκείνης πού έφαρμόζεται γιά τό ϊδιο
προϊόν στήν έναρξη τής νέας περιόδου*
ότι πρός συμπλήρωση του άνωτέρω περιγραφομένου
καθεστώτος πρέπει νά ρυθμισθεί ή προσφυγή στό κα
θεστώς τελειοποιήσεως πρός έπανεξαγωγή , γιά νά
ληφθεί ύπόψη ή άνάγκη άποκαταστάσεως ισορροπίας
μεταξύ τής χρήσεως κοινοτικών προϊόντων βάσεως
πρός εξαγωγή μεταποιημένων προϊόντων στίς τρίτες
χώρες καί τής χρήσεως προϊόντων τών χωρών αύτών
στό λεγόμενο καθεστώς τελειοποιήσεως·
ότι γιά ορισμένα προϊόντα, όπως ή πεφρυγμένη βύνη ή
ή πεφρυγμένη γλουτένη , ή εισφορά πρέπει νά καθορί
ζεται λαμβανομένης ύπόψη τής άδυναμίας διαπιστώ
σεως τής πρώτης ϋλης άπό τήν όποία ελήφθησαν ότι
γιά νά άποφευχθεί κάθε έκτροπή εμπορίου πού θά ήταν
δυνατό νά προκύψει άπό τό γεγονός τών διαφορετικών
καθεστώτων πού ύφίστανται σήμερα γιά τή γλυκόζη
τής κλάσεως 17.02 καί τής κλάσεως 17.05, πρέπει τά
τελευταία αύτά προϊόντα νά ύπαχθοΰν στούς ίδιους κα
νόνες μέ τά πρώτα,
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"Αρθρο 3

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

"Αρθρο 1

1 . 'Ονομάζονται μεταποιημένα προϊόντα, κατά τήν έν
νοια τοϋ παρόντος κανονισμού , τά προϊόντα ή όμάδες
προϊόντων πού αναφέρονται :
α) στό παράρτημα A τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
2727/75 , έξαιρέσει των προϊόντων πού περιλαμβά
νονται στή διάκριση ex 23.07 B τοϋ Κοινοϋ Δασμο
λογίου -

6) στό άρθρο 1 παράγραφος 1 υπό γ) τοϋ κανονισμοϋ
άριθ . 359/67/ΕΟΚ .
2 . ' Ονομάζονται βασικά προϊόντα , κατά τήν έννοια τοϋ
παρόντος κανονισμοϋ, τά σιτηρά πού απαριθμούνται
στό άρθρο 1 υπό α) καί β) τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ .
2727/ 75, καί ή όρυζα σέ θραύσματα.
ΤΙΤΛΟΣ I

Εισφορές

"Αρθρο 2

1 . Τό μεταβλητό στοιχείο της εισφοράς, κατά τή διάρ
κεια ενός δεδομένου μηνός, ισοϋται μέ τό μέσο όρο τών
εισφορών πού έφαρμόζονται κατά τίς είκοσι πέντε
πρώτες ήμέρες τοϋ μηνός πού προηγείται εκείνου της
εισαγωγής επί ενός τόννου τοϋ ή τών προϊόντων βά
σεως πού άναφέρονται στή στήλη 3 τοϋ παραρτήματος
1 . πολλαπλασιαζόμενο μέ τό συντελεστή πού άναφέρε
ται στή στήλη 4 τοϋ παραρτήματος I έναντι τοϋ έν
λόγω προϊόντος . Έν τούτοις , γιά τά προϊόντα πού ύ
πάγονται στή δασμολογική κλάση 23.02, τό μεταβλητό
στοιχείο της εισφοράς λαμβάνεται διά της προσθέσεως
τών μέσων όρων τών εισφορών πού έφαρμόζονται επί
ενός τόννου μαλακοϋ σίτου , ένός τόννου κριθής καί
ενός τόννου άραβοσίτου, πολλαπλασιαζόμενο μέ τό
συντελεστή πού άναφέρεται στή στήλη 4 έναντι εκά
στου τών προϊόντων αύτών βάσεως .
Γιά νά προσαρμοσθούν στήν τιμή κατωφλίου του έν
λόγω προϊόντος βάσεως πού ισχύει κατά τό μήνα της
εισαγωγής, οί μέσοι όροι πού άναφέρονται άνωτέρω
προσαυξάνονται ή μειώνονται κατά τή διαφορά μεταξύ
αυτής της τιμής κατωφλίου καί εκείνης πού ίσχυε κατά
τόν προηγούμενο μήνα . ' Εν τούτοις, ή προσαρμογή
αυτή δέν πραγματοποιείται , όταν ό μέσος όρος τών
εισφορών πού έφαρμόζονται κατά τίς πρώτες ει'κοσι
πέντε ήμέρες τοϋ μηνός πού προηγείται τοϋ μηνός της
εισαγωγής τοϋ προϊόντος βάσεως ισοϋται μέ μηδέν.

Τό σταθερό στοιχείο της εισφοράς ισούται πρός τό
ποσό πού αναφέρεται στή στήλη 5 τοϋ παραρτήματος I
έναντι τοϋ εν λόγω προϊόντος.

"Αρθρο 4

1 . Γιά τήν πρόληψη διαταραχών στή v άγορά τών
προϊόντων πού άναφέρονται στό παράρτημα I, τών με
ταποιημένων προϊόντων πού λαμβάνονται άπό αύτά καί
τών προϊόντων πού ευρίσκονται σέ ανταγωνισμό τόσο
μέ τά πρώτα, όσο καί μέ τά δεύτερα , δύνανται νά τρο
ποποιηθούν κατά τή διαδικασία πού προβλέπεται στό
άρθρο 26 τοϋ κανονισμοϋ (ΕΟΚ) άριθ . 2727/75 :
α) οί συντελεστές πού άναφέρονται στή στήλη 4 τοϋ
παραρτήματος Ι·
β) τά ποσά πού άναφέρονται στή στήλη 2 τοϋ παραρ
τήματος I καί εκφράζουν τήν περιεκτικότητα σέ
άμυλο τών προϊόντων πού ύπάγονται στή διάκριση
23.02 Α·

γ) τά ποσοστά πού άναφέρονται στή σημείωση 1 τοϋ
παραρτήματος I , περί της περιεκτικότητος σέ
άμυλο καί της περιεκτικότητος σέ τέφρα τών
προϊόντων πού ύπάγονται στίς κλάσεις 11.01 καί
11.02 .

2 . Ή εισφορά πού εφαρμόζεται στά προϊόντα πού ύπά
γονται στή διάκριση 07.06 A καί άναφέρονται στό
παράρτημα I περιορίζεται στό ποσό πού προκύπτει άπό
τήν εφαρμογή τοϋ ύψους τοϋ δασμοϋ πού παγιώνεται
στό πλαίσιο της Γ.Σ.Δ.Ε .
Άρθρο 5

1 . Κατά τόν ύπολογισμό τοϋ μεταβλητού στοιχείου
της εισφοράς πού έφαρμόζεται στά προϊόντα πού άνα
φέρονται στό παράρτημα I στίς κλάσεις ή τίς διακρί
σεις 11.06 B, 11.08 A, 11.09, 17.02 B II , 17.05 B καί
23.03 A I καί προορίζονται, ήδη άπό της εισαγωγής
τους, γιά τίς ϊδιες χρήσεις μέ εκείνες πού προβλέπονται
γιά τή χορήγηση έπιστ ροφών κατά τήν παραγωγή , γιά :
— τό άμυλο άπό γεώμηλα,

— τό μαλακό σίτο , τόν άραβόσιτο καί τά θραύσματα
όρύζης πού χρησιμοποιούνται στήν Κοινότητα γιά
τήν παρασκευή άμύλου ,
λαμβάνονται ύπόψη οί έπιστροφές στήν παραγωγή ,
πού έχουν χορηγηθεί.

2 . Ή άναθεώρηση τοϋ μεταβλητού στοιχείου κατά τή
διάρκεια μηνός, προκειμένου νά ληφθεί ύπόψη ή δια
κύμανση της εισφοράς πού έφαρμόζεται στά προϊόντα
βάσεως, πραγματοποιείται ένιαϊα άπό τήν ' Επιτροπή .
Τό όριο της διακυμάνσεως, άπό τό όποιο πραγματο
ποιείται ή έν λόγω άναθεώρηση , καθορίζεται γιά κάθε
ενα άπό τά έν λόγω προϊόντα βάσεως σύμφωνα μέ τή
διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 26 τοϋ κανονι
σμού (ΕΟΚ) άριθ . 2727/75 καί στό άρθρο 26 τοϋ κανο
νισμοϋ (ΕΟΚ) άριθ . 359/67.

2. Οί λεπτομέρειες εφαρμογής τοϋ παρόντος άρθρου
καθορίζονται κατά τή διαδικασία πού προβλέπεται στό
άρθρο 26 τοϋ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 2727/75 καί στό
άρθρο 26 τού κανονισμοϋ άριθ . 359/67/ΕΟΚ .

3 . Τό μεταβλητό στοιχείο πού έφαρμόζεται γιά ενα
μεταποιημένο προϊόν πού παρασκευάσθηκε άπό
σκληρό σίτο , ισοϋται μέ εκείνο πού έφαρμόζεται γιά
ενα άνάλογο προϊόν πού παρασκευάσθηκε άπό μαλακό

Άρθρο 6

σίτο .

ΤΙΤΛΟΣ II

Επιστροφές

1 . Ή έπιστροφή πού δύναται νά χορηγείται γιά τά με
ταποιημένα προϊόντα καθορίζεται άφοϋ ληφθούν ιδίως
ύπόψη :

' Επίσημη ' Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
α) οι τιμές τών προϊόντων βάσεως πού λαμβάνονται
υπόψη γιά τόν ύπολογισμό τοΰ μεταβλητού στοι
χείου της εισφοράς
β) οί ποσότητες τών προϊόντων βάσεως πού λαμβάνο
νται υπόψη γιά τόν υπολογισμό τοΰ μεταβλητού
στοιχείου της εισφοράς

γ) ή ενδεχόμενη σώρευση τών επιστροφών πού έφαρ
μόζονται στά διάφορα προϊόντα πού προέρχονται
άπό τήν ίδια διαδικασία μεταποιήσεως άπό τό ϊδιο
προϊόν βάσεως·
δ) οί δυνατότητες καί συνθήκες πωλήσεως τών μετα
ποιημένων προϊόντων στή διεθνή άγορά .
2 . Σέ περίπτωση έξαγωγής πού θά πραγματοποιηθεί
μεταξύ της ενάρξεως της περιόδου εμπορίας καί τών
ήμερομηνιών πού θά καθορισθοΰν, εφ' όσον τό μετα
ποιημένο προϊόν παρασκευάσθηκε άπό ενα προϊόν βά
σεως πού συγκομίσθηκε στήν Κοινότητα, τό όποιο
ευρίσκεται σέ άπόθεμα στό τέλος της προηγουμένης
περιόδου καί δέν ετυχε έξισωτικής άποζημιώσεως, δύ
ναται νά ληφθεί ύπόψη γιά τήν έφαρμογή της παρα
γράφου 1 υπό α) ή τιμή κατωφλίου πού ϊσχυε τόν τελευ
ταίο μήνα της προηγουμένης περιόδου γιά τά προϊόντα
βάσεως πού λαμβάνονται ύπόψη γιά τόν υπολογισμό
τοΰ μεταβλητοΰ στοιχείου τής εισφοράς.
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φορά μεταξύ των τιμών κατωφλίου άνά τόννο προϊο
ντος βάσεως , οί όποιες ισχύουν αντίστοιχα κατά τό
μήνα της αιτήσεως καί τό μήνα της έξαγωγής, πολλα
πλασιαζόμενη μέ τούς συντελεστές πού άναφέρονται
στή στήλη 4 του παραρτήματος I , έναντι του έν λόγω
μεταποιημένου προϊόντος .

' Εν τούτοις , γιά μία εξαγωγή πού πραγματοποιείται μέ
τίς προϋποθέσεις πού προβλέπονται στό άρθρο 6 παρά
γραφος 2, ή προσαρμογή δύναται νά πραγματοποιείται
σέ συνάρτηση μέ τήν τιμή κατωφλίου πού ισχύει κατά
τόν τελευταίο μήνα της προηγούμενης έμπορικής πε
ριόδου .

Γιά τή βύνη της δασμολογικής κλάσεως 1 1.07 του Κοι
νού Δασμολογίου , δύναται νά καθορισθεί ενας διορθω
τικός συντελεστής. Εφαρμόζεται στήν επιστροφή σέ
περίπτωση έκ των προτέρων καθορισμού αύτής. Ό κα
θορισμός τοΰ διορθωτικού αυτού συντελεστού λαμβά
νει χώρα συγχρόνως μέ τήν επιστροφή καί κατά τήν
ϊδια διαδικασία* έν τούτοις, σέ περίπτωση άνάγκης, ή
'Επιτροπή , κατόπιν αιτήσεως Κράτους Μέλους ή μέ
δική της πρωτοβουλία, δύναται νά τροποποιήσει εν
διαμέσως τούς διορθωτικούς συντελεστές .
"Αρθρο 8

3 . Όταν ή κατάσταση τής διεθνούς άγοράς ή οί ειδικές
άπαιτήσεις ορισμένων άγορών τό καθιστούν αναγκαίο ,
ή επιστροφή δύναται νά διαφοροποιείται ανάλογα μέ
τόν προορισμό .

τήν εξαγωγή πού εφαρμόζεται στά προϊόντα πού άνα
φέρονται στό παράρτημα I στίς κλάσεις ή διακρίσεις

4 . Σέ περίπτωση έφαρμογής τής παραγράφου 3 , ή έπι
στροφή καταβάλλεται όταν προσκομίζεται ή απόδειξη
ότι τό προϊόν έξήχθη άπό τήν Κοινότητα, όπως προ
βλέπεται στό άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση
τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 2746/75 O καί ότι εφθασε
στόν προορισμό γιά τόν όποιο εχει καθορισθεί ή επι
στροφή .

— τό άμυλο τών γεωμήλων ,

Έν τούτοις, είναι δυνατό νά προβλεφθούν έξαιρέσεις
τοΰ κανόνος αύτοΰ, σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού
προβλέπεται στήν παράγραφο 5 , μέ τήν έπιφύλαξη
ότι θά καθορισθούν όροι παρέχοντες ισοδύναμες
εγγυήσεις .
5 . Δύνανται νά θεσπίζονται συμπλη ρωματικές διατάξεις
σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρ
θρο 26 τοΰ κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ . 2727/75 καί στό άρ
θρο 26 τοΰ κανονισμοΰ άριθ . 359/67/ΕΟΚ .

Κατά τόν ύπολογισμό τοΰ ποσοΰ τής επιστροφής κατα
11.06 B , 11.08 A, 11.09 , 17.02 B II , 17.05 B καί 23.03 A I ,
λαμβάνονται ύπόψη οί επιστροφές στήν παραγωγή πού
χορηγούνται γιά:

— τό μαλακό σίτο , τόν άραβόσιτο καί τά θραύσματα
όρύζης, πού χρησιμοποιοΰνται στήν Κοινότητα γιά
τήν παρασκευή αμύλου .
ΤΙΤΛΟΣ III

Τό άποκαλούμενο καθεστώς τελειοποιήσεως

'Άρθρο 9

1 . Ή ποσότητα τών προϊόντων βάσεως, τών έξομοιου
μένων προϊόντων κατά τήν έννοια τοΰ κανονισμού

υποβολής τής αιτήσεως γιά τή χορήγηση πιστοποιητι
κού, κατόπιν αιτήσεως τοΰ ένδιαφερομένου , πού υπο
βάλλεται συγχρόνως μέ τήν αϊτηση γιά τή χορήγηση
πιστοποιητικού, έφαρμόζεται στήν ενέργεια πού θά
πραγματοποιηθεί κατά τή διάρκεια ισχύος τοΰ πιστο

(ΕΟΚ) άριθ . 1059/69 (2), ή τών προϊόντων πού προέρ
χονται άπό τή μεταποίησή τους, πού τά Κράτη Μέλη
δέν ύποθάλλουν σέ εισφορά έν όψει ή σάν συνέπεια τής
έξαγωγής τών προϊόντων πού άναφέρονται στό παράρ
τημα I στίς κλάσεις ή διακρίσεις 07.06 A,* 11.01 Γ εως
E , 11.02 A II εως E, 11.06 A , 11.07 , 11.08 A, 17.02 B II
καί 17.05 B καί παρασκευάζονται άπό αυτά τά προϊόντα
βάσεως, τά εξομοιούμενα προϊόντα ή άπό τά προϊόντα
πού προέρχονται άπό τή μεταποίησή τους, δέν δύναται
νά υπερβαίνει τήν ποσότητα πού λαμβάνεται ύπόψη γιά
τόν καθορισμό τοΰ μεταβλητοΰ στοιχείου τής

ποιητικού .

εισφοράς.

Στήν περίπτωση πού άναφέρεται στό πρώτο έδάφιο, ή
επιστροφή προσαρμόζεται σέ σχέση μέ τήν τιμή κατω
φλίου πού ισχύει κατά τό μήνα τής έξαγωγής γιά τό ή
τά προϊόντα βάσεως . Ή προσαρμογή πραγματοποιεί
ται μέ αύξηση ή μείωση τής έπιστροφής άπό τή δια

2 . Ή ποσότητα πού άναφέρεται άνωτέρω δύναται νά
μειώνεται κατά τή διαδικασία τοΰ άρθρου 26 τοΰ κανο
νισμοΰ (ΕΟΚ) άριθ . 2727/75 καί τοΰ άρθρου 26 τοΰ
κανονισμοΰ άριθ . 359/67/ΕΟΚ, γιά νά λαμβάνεται
ύπόψη ή άνάγκη αποκαταστάσεως ισορροπίας μεταξύ

6. Οί επιστροφές καθορίζονται μία φορά τό μήνα .
Αρθρο 7

Ή επιστροφή πού έφαρμόζεται κατά τήν ημέρα τής

C) EE άριθ. N 281 τής 1.11.1975, σ. 78.

O EE άριθ . N 141 τής 12.6.1969, σ . 1 .
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των συνθηκών εξαγωγής μεταποιημένων προϊόντων
πού απολαύουν έπιστροφής κατά τήν εξαγωγή καί του
άποκαλούμενου καθεστώτος τελειοποιήσεως πρός έπα
νεξαγωγή .

3 . Ή προσφυγή στό άποκαλούμενο καθεστώς τελειο
ποιήσεως πρός έπανεξαγωγή άποκλείεται γιά τά
προϊόντα πού άναφέρονται στό παράρτημα I στίς κλά
σεις ή διακρίσεις 11.02 H, 11.06 B, 11.09, 23.02 A καί

23.03 A I, εφ' όσον προορίζονται γιά τήν παρασκευή
μεταποιημένων προϊόντων .

σταται αναγκαία γιά τήν εφαρμογή του παροντος κα
νονισμού .

Αρθρο 11

1 . Ό κανονισμός (ΕΟΚ) άριθ . 1052/68 του Συμβουλίου

τής 23ης 'Ιουλίου 1968 περί του καθεστώτος εισαγωγής
καί εξαγωγής τών μεταποιημένων προϊόντων μέ βάση
τά σιτηρά καί τήν δρυζα (1), όπως τροποποιήθηκε τε
λευταία άπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) άριθ. 980/75 (2), κα
ταργείται.

ΤΙΤΛΟΣ IV

Γενικές διατάξεις

"Αρθρο 10

Κατά τή διαδικασία πού προβλέπεται στό άρθρο 26 τοϋ
κανονισμού (ΕΟΚ) άριθ. 2727/75 καί στό άρθρο 26 τοϋ
κανονισμού άριθ . 359/67/ΕΟΚ-καθορίζονται οί μέθοδοι
πού χρησιμοποιούνται γιά νά διαπιστωθεί ή περιεκτι
κότητα σέ τέφρα, ή περιεκτικότητα σέ λιπαρές ουσίες,
ή περιεκτικότητα σέ άμυλο , ή διαδικασία τής μετου
σιώσεως καί κάθε άλλη μέθοδος άναλύσεως πού καθί

2 . Οί παραπομπές στόν κανονισμό πού καταργείται ,

δυνάμει τής παραγράφου 1 , θεωρούνται ότι γίνονται
στόν παρόντα κανονισμό .

Οί άναφορές καί οί παραπομπές στά άρθρα τοϋ έν λόγω
κανονισμού εκλαμβάνονται άπό τόν πίνακα άντιστοι
χίας πού περιλαμβάνεται στό παράρτημα II .
"Αρθρο 12

Ό παρών κανονισμός άρχίζει νά ισχύει τήν 1η Νοεμ
βρίου 1975 .

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

Έγινε στό Λουξεμβούργο , στίς 29 ' Οκτωβρίου 1975.
Γιά τό Συμβούλιο

Ό Πρόεδρος
G. MARCORA

C) ΕΕ άριθ. N 179 τής 25.7.1968 , σ. 8.
(2) ΕΕ άριθ. N 95 τής 17.4.1975, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

Κλάση τοϋ
Περιγραφή έμπορευμάτων

Κοινού

Σταθερό
στοιχείο
ΛΜ άνά τόννο

4

5

Κριθή

0,18

—

Γ. Κριθής

Κριθή

1,80

5

Δ. Βρώμης

Βρώμη

1,80

5

1

3

2

Ρίζαι μανιόκας, άρραρούτης καί σαλεπίου, κόνδυλοι ήλιάνθου
(ψευδοκολοκασία), γλυκοπατάται καί έτεραt παρόμοιαι ρίζαι καί
κόνδυλοι ύψηλής περιεκτικότητος είς άμυλον ή ίνουλίνην, δστω
καί άπεξη ραμμένα ή κεκομμένα είς τεμάχια. Έντεριώνη (ψύχα)
τοΰ φοίνικος τών Μολλούκων (άρτοδένδρου):

A. Ρίζαι μανιόκας, άρραρούτης καί σαλεπίου καί έτεραι παρό
μοιαι ρίζαι καί κόνδυλοι ύψηλής περιεκτικότητος είς άμυλον,
έξαιρέσει τών γλυκοπατατών

11.01

Συντελεστής

προϊόν

Δασμολογίου

07.06

Βασικό

"Άλευρα δημητριακώνί1):

E. 'Αραβοσίτου :

I. Περιεκτικότητος είς λιπαράς ούσίας κατωτέρας ή ϊσης τού
1,5% κατά θάρος

' Αραβόσιτος

1,80

5

1,02

2,5

Z. ' Εξ όρύζης

' Αραβόσιτος
Θραύσματα
όρύζης

1,06

2,5

H. ' Εκ φαγοπύρου τοϋ έδωδίμου

Φαγόπυρον
τό έδώδιμον

1,80

5

Θ. ' Εκ κέγχρου

Κέγχρος

1,02

2,5

I. ' Εκ κέγχρου τοΟ μακρού

Κέγχρος
ό μακρός

1,02

2,5

K. ' Εκ σόργου

Σόργον

1,02

2,5

Λ . Λοιπά

Κέγχρος
ό μακρός

1,02

2,5

II . "Ετερα

11.02

Πλιγούρια, σιμιγδάλια· σπόροι μετά μερικήν άπόξεσιν τοΰ περι
καρπίου των, μεθ' όλοσχερή σχεδόν άπόξεσιν τοΰ περικαρπίου των
καί στρογγύλευσιν αύτών κατά τά δύο άκρα, τεθραυσμένοι , πεπλα
τυσμένοι ή είς νιφάδας, έξαιρέσει άποφλοιωμένης, λειασμένης καί
έστιλθωμένης όρύζης καί τών θραυσμάτων αύτής. Βρώσιμα φύτρα

σπερμάτων δημητριακών, έστω καί άλευροποιημέναί1):
A. Πλιγούρια, σιμιγδάλια :
II . Σικάλεως

III. Κριθής
IV . Βρώμης
V. ' Αραβοσίτου :

Σίκαλις
Κριθή

1,80

5

1,80

5

Βρώμη

1,80

5

α) Περιεκτικότητος, κατά βάρος, είς λιπαράς ούσίας,
κατωτέρας ή ίσης τοΰ 1,5% κατά θάρος :

( ) Πρός διάκρισιν μεταξύ, άφ' ένός μέν, τών προϊόντων τών κλάσεων 11.01 καί 11.02, άφ' έτέρου δέ, έκείνων τής κλάσεως 23.02 A ,
θεωρούνται ό>ς ύπαγόμενα εις τάς κλάσεις 11.01 καί 11.02 τά προϊόντα τά όποΓα Εχουν συγχρόνως :

— περιεκτικότητα ε(ς δμυλον (ύπολογιζομένην κατά τήν τροποποιημένην πολαρομετρικήν μέθοδον Ewer) άνωτέραν τοΰ 45% (κατά
βάρος) έπί τής ξηράς δλης .
— περιεκτικότητα είς τέφρας, κατά βάρος έπί τής ξηράς Ολης (άφαιρουμένων τών ένδεχομένως προστεθεισών μεταλλικών ύλών),
κατωτέραν ή Ιση v τοΟ 1,6% διά τήν δρυζαν, 2,5% διά τόν σίτον καί τήν σίκαλιν, 3% διά τήν κριθήν, 4% διά τό φαγόπυρον τό
έδώδιμον, 5% διά τήν βρώμην καί 2% διά τά λοιπά δημητριακά .
Τά φύτρα σπερμάτων δημητριακών , έστω καί άλευροποιημένα , ύπάγονται πάντως εις τήν κλάσιν 11.02 .
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Κλάση του
Κοινού

Βασικό

Περιγραφή έμπορευμάτων

προϊόν

Δασμολογίου
2

I

11.02

(συνέχεια)

3

Συντελεστής

Σταθερό
στοιχείο
Λ M άνά τόννο

4

5

1 . Προοριζόμενα διά τήν θιομηχανίαν ζύθου (α)

' Αραβόσιτος

1,80

5

2 . Έτερα

' Αραβόσιτος

1,80

5

' Αραβόσιτος

1,02

2,5

Θραύσματα

1,06

2,5

Φαγόπυρον
τό έδώδιμον
Κέγχρος

1,80

5

1,02

2,5

Σόργον

1,02

2,5

Κέγχρος
ό μακρός

1,02

2,5

Κριθή

1,60

2,5

αα) Βρώμης κεκομμένης είς τά άκρα

Βρώμη

1,02

2,5

66) Λοιποί

β) Λοιπά

VI . Όρύζης
VII . Φαγοπύρου του έδωδίμου
VIII . Κέγχρου
IX. Σόργου
X. Λοιπά

B. Σπόροι μετά μερικήν άπόξεσιν τοΰ περικαρπίου των (άπο
φλοιωμένοι) εστω καί τεμαχισμένοι ή τεθραυσμένοι :
I. Κριθής, βρώμης, φαγοπύρου τοΰ έδωδίμου ή κέγχρου :
α) Μετά μερικήν άπόξεσιν τοΰ περικαρπίου των (άπο
φλοιωμένοι):
1 . Κριθής
2 . Βρώμης :
Βρώμη

1,80

2,5

3 . Φαγοπύρου τοΰ έδωδίμου

Φαγόπυρον
τό έδώδιμον

1,60

2,5

4 . Κέγχρου

Κέγχρος

1,60

2,5

1 . Κριθής

Κριθή

1,60

2,5

2 . Βρώμης

Βρώμη

1,80

2,5

3 . Φαγοπύρου τοΰ έδωδίμου

Φαγόπυρον
τό έδώδιμον
Κέγχρος

1,60

2,5

1,60

2,5

θ) Μετά μερικήν άπόξεσιν τοΰ περικαρπίου των καί τεμα
χισμένοι ή τεθραυσμένοι (άποκαλούμενοι Griitze ή
grutten):

4 . Κέγχρου

II . Λοιπών δημητριακών:
α) Σίτου

6) Σικάλεως

Σίτος
μαλακός
Σίκαλις

1,33

2,5

1,33

2,5

γ) 'Αραβοσίτου

' Αραβόσιτος

1,60

2,5

δ) Σόργου

Σόργος

1,60

2,5

ε) Λοιποί

Κέγχρος
ό μακρός

1,60

2,5

Σίτος
μαλακός

1,60

Γ. Σπόροι μεθ' όλοσχερή σχεδόν άπόξεσιν τοΰ περικαρπίου των
καί στρογγύλευσιν αύτών κατά τά δύο άκρα:
I. Σίτου

(α) H υπαγωγή είς τήν οιάκρισιν ταύτην έξαρταται έκ τών όρων τών καθοριζομένων παρά τών άρμοδίων αρχών.

2,5
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Κλάση του

Περιγραφή έμπορευμάτων

Κοινού

Δασμολογίου

11.02

προϊόν
3

Σταθερό
Συντελεστής

στοιχείο
AM άνά τόννο

4

5

Σίκαλις

1,60

2,5

III . Κριθής

Κριθή

2,50

5

IV . Βρώμης

Βρώμη

1,60

2,5

' Αραβόσιτος

1,60

2,5

τό έδώδιμον

1,60

2,5

Κέγχρος

1,60

2,5

Σόργος

1,60

2,5

Κέγχρος
ό μακρός

1,60

2,5

Σίτος
μαλακός

1,02

2,5

Σίκαλις

1,02

2,5

III . Κριθής

Κριθή

1,02

2,5

IV . Βρώμης

Βρώμη

1,02

2,5

' Αραβόσιτος

1,02

2,5

Φαγόπυρον
τό έδώδιμον

1,02

2,5

Κέγχρος

1,02

2,5

Σόργον

1,02

2,5

Κέγχρος
ό μακρός

1,02

2,5

1 . Κριθής

Κριθή

1,02

2,5

2 . Βρώμης

Βρώμη

1,02

2,5

3 . Φαγοπύρου τοΟ έδωδίμου

Φαγόπυρον
τό έδώδιμον

1,02

2,5

Κέγχρος

1,02

2,5

1 . Κριθής

Κριθή

2,00

5

2. Βρώμης

Βρώμη

2,00

5

3 . Φαγοπύρου του έδωδίμου

Φαγόπυρον
τό έδώδιμον

1,80

5

Κέγχρον

1,80

5

Σίτος
μαλακός

1,80

5

θ) Σικάλεως

Σίκαλις

1,80

5

γ) ' Αραβοσίτου

' Αραβόσιτος

1,80

5

2

1

(συνέχεια)

Βασικό
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II . Σικάλεως

V. ' Αραβοσίτου

VI . Φαγοπύρου του εδωδίμου
VII . Κέγχρου
VIII . Σόργου
IX . Λοιπά

Φαγόπυρον

Δ. Σπόροι απλώς τεθραυσμένοι :
I. Σίτου

II . Σικάλεως

V. ' Αραβοσίτου
VI . Φαγοπύρου του έδωδίμου
VII . Κέγχρου

VIII . Σόργου
IX . Λοιπά

E. Σπόροι πεπλατυσμένοι, νιφάδες:
I. Κριθής, βρώμης, φαγοπύρου του έδωδίμου ή κέγχρου:
α) Σπόροι πεπλατυσμένοι :

4 . Κέγχρου

β) Νιφάδες :

4 . Κέγχρου
II. Λοιπών Δημητριακών:
α) Σίτου
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Κλάση τοΟ
Κοινού

Βασικό

Περιγραφή έμπορευμάτων

προϊόν

Δασμολογίου
1

11.02

(συνέχεια)

2

3

Συντελεστής

Σταθερό
στοιχείο
ΛΜ άνά τόννο

4

5

Σόργος

1,80

5

Θραύσματα
όρύζης

1,80

5

Κέγχρος
ό μακρός

1,80

5

Σίτος
μαλακός

1,80

5

II . Σικάλεως
III . Κριθής

Σίκαλις
Κριθή

1,80
1,80

5

IV . Βρώμης

Βρώμη

1,80

5

' Αραβόσιτος

1,80

5

Θραύσματα
όρύζης

1,06

2,5

Φαγόπυρον
τό έδώδιμον

1,80

5

Κέγχρος

1,02

2,5

Σόργος

1,02

2,5

Κέγχρος
ό μακρός

1,02

2,5

Σίτος
μαλακός

0,75

5

' Αραβόσιτος

0,75

5

Κριθή

0,18

2,5

' Αραβόσιτος

1,61

17

δ) Σόργου
ε) Λοιπά :

1 . Νιφάδες όρύζης

2 . "Ετερα

Z. Κύλινδροι, σφαιρίδια κλπ .
I. Σίτου

V. ' Αραβοσίτου
VI . Όρύζης

VII . Φαγοπύρου τοΟ έδωδίμου
VIII . Κέγχρου
IX . Σόργου
X. Λοιπά

5

H. Φύτρα σπερμάτων δημητριακών έστω καί άλευροποιημένα:
I. Σίτου

II . Λοιπά

11.06

"Αλευρα καί σιμιγδάλια σάγου, μανιόκας, άρραρούτης, σαλεπίου
καί άλλων ριζών καί κονδύλων τής κλάσεως 07.06:
A. Μετουσιωμένα (α)
B. Λοιπά

11.07

Βύνη , εστω καί πεφρυγμένη :
A. Μή πεφρυγμένη :
I. Σίτου :

α) Παρουσιαζομένη ύπό μορφήν άλεύρου

Σίτος

θ) "Ετερα

Σίτος

1,78

9

μαλακός

1,33

9

α) Παρουσιαζομένη ύπό μορφήν άλεύρου

Κριθή

1,78

9

β) Μή κατονομαζομένη

Κριθή

1,33

9

Κριθή

1,55

9

μαλακός

II . Λοιπά :

B. Πεφρυγμένη
11.08

Παντοειδή άμυλα . Ίνουλίνη :
A. Παντοειδή άμυλα:

(α) H ύπαγωγή εις τήν διάκρισιν ταύτην έξαρτ&ται έκ τών όρων τών καθοριζομένων «αρά τών άρμοδίων άρχων.
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Κλάση τοΟ
Κοινού

Περιγραφή έμπορευμάτων

Δασμολογίου

11 . 08

Σταθερό
στοιχείο
Λ M άνά τόννο

Αραβόσιτος

1,61

17

Θραύσματα
όρύζης

1,52

25,5

Σίτος
μαλακός

2,20

17

Αραβόσιτος

1,61

17

Αραβόσιτος

1,61

17

μαλακός

4,00

1,50

Σίτος
μαλακός

4,00

1,50

α) Άμυλοσάκχαρον είς λευκή v κρυσταλλική v κόνιν,
έστω καί συσσωματωμένη v

Αραβόσιτος

2,10

80

β) Μή κατονομαζόμενα

' Αραβόσιτος

1,61

55

Αραβόσιτος

2,10

80

Αραβόσιτος

1,61

55

Σίτος
μαλακός
Κριθή
' Αραβόσιτος

0,10
0,10
0,10

0

Σίτος
μαλακός
Κριθή
Αραβόσιτος

0,16
0,16
0,16

0

I. "Αμυλον άραθοσίτου
II . "Αμυλον όρύζης

IV . "Αμυλον γεωμύλων
V. Λοιπά

Γλουτένη σίτου, καί έν ξηρξί καταστάσει :
A. Έν ξηρφ καταστάσει
B. Λοιπά

17.02

Συντελεστής

5

3

2

III . "Αμυλον σίτου

11.09

προϊόν

4

1

(συνέχεια)

Βασικό
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Σίτος

"Ετερα σάκχαρα. Σιρόπια. ' Υποκατάστατα τοΰ μέλιτος, εστω καί
μεμιγμένα μετά φυσικού μέλιτος . Σάκχαρα καί μελάσσαι, κεκαυ
μένα:
B. Άμυλοσάκχαρον καί σιρόπιον άμυλοσακχάρου :
II . "Ετερα:

17.05

Σάκχαρα, σιρόπια καί μελάσσαι , άπαντα άρωματισμένα ή τεχνη
τώς κεχρωσμένα (περιλαμβανομένης καί τής διά βανίλλης ή βα
νιλλίνης άρωματισμένης σακχάρεως , έξαιρουμένων τών χυμών
όπωρών μετά προσθήκης σακχάρεως είς πάσαν άναλογίαν :

B. Άμυλοσάκχαρον καί σιρόπιον άμυλοσακχάρου :
I. Άμυλοσάκχαρον εϊς λευκήν κρυσταλλικήν κόνιν, εστω
καί συσσωματωμένη v
II . Έτερα
23.02

Πίτουρα έν γένει καί έτερα ύπολείμματα τοΰ κοσκινίσματος, τής
άλέσεως ή έτέρας κατεργασίας τών σπόρων δημητριακών καί
όσπριοειδών:

A. Έκ σπόρων δημητριακών:
I. Άραθοσίτου ή όρύζης:
α) Περιεκτικότητος είς άμυλον κατωτέρας ή ϊσης τοΰ 35%
κατά βάρος

θ) "Ετερα:

1 . Τών όποιων ή περιεκτικότης είς άμυλον είναι άνω
τέρα τοΰ 35% καί κατωτέρα ή ϊση τοΰ 45% κατά θάρος
καί τά όποια έχουν ύποστεΐ κατεργασίαν μετουσιώ
σεως

2 . Μή κατονομαζόμενα

Σίτος
μαλακός

Κριθή
' Αραβόσιτος

0,32
0,32
0,32

0
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Κλάση τοΰ
Περιγραφή έμπορευμάτων

Κοινού

Δασμολογίου
2

1

23.02

Βασικό

προϊόν
3

Συντελεστής

Σταθερό
στοιχείο
Λ M άνά τόννο

4

5

II . ' Ετέρων δημητριακών:

( συνέχεια)

α) Περιεκτικότητος εις άμυλον κατωτέρας ή ϊσης τοΰ 28%
καί τών Ιόποίωνή άναλογία τοΰ προϊόντος τοΰ διερχομέ
νου διά κοσκινού έχοντος άνοιγμα βρόχων 0,2 χιλιοστά
δέν υπερβαίνει τό 10% κατά βάρος ή , εις άντίθετον περί
πτωσιν , τών όποίων τό διελθόν διά τοΰ κοσκινού προϊόν
έχει περιεκτικότητα εις τέφρας, ύπολογιζομένην έπί της
ξηράς ύλης , ί'σην ή άνωτέραν τοΰ 1,5% κατά βάρος

θ) "Ετερα

23.03

Σίτος
μαλακός
Κριθή
' Αραβόσιτος

0,08
0,08

0,08

Σίτος
μαλακός
Κριθή
' Αραβόσιτος

0,32
0,32
0,32

' Αραβόσιτος

2,00

j0
i0

Άποσακχαρωμένοι πολτοί σακχαροτεύτλων, άποσακχαρωμένα
υπολείμματα σακχαροκαλάμου καί έτερα υπολείμματα σακχαρο
ποιίας . ' Υπολείμματα άπομένοντα έκ τής ζυθοποιίας καί της οινο
πνευματοποιίας . Κατάλοιπα άμυλοποιίας καί παρόμοια :
A. Κατάλοιπα τής άμυλοποιίας τοΰ αραβοσίτου (έξαιρέσει τοΰ

συμπεπυκνωμένου έσκληρυμμένου ύδατος), περιεκτικότητος
είς πρωτεΐνας , ύπολογιζομένης έπί τής ξηράς ΰλης:
I. ' Ανωτέρας τοΰ 40% κατά βάρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίναξ άντιστοιχίας
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1052j68

"Αρθρο 11

Παρών κανονισμος

Αρθρο 10

2 5

