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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 887/84 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Μαρτίου 1984

περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1968 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊό
ντων ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΟΚ) αριθ. 856/84 (2), και ιδίως το άρθρο 17 παρά
γραφος 4,

τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής
Εκτιμώντας :

ότι, δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
804/68, η διαφορά μεταξύ των τιμών στο διεθνές
εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
του εν λόγω κανονισμού και των τιμών των προϊόντων
αυτών εντός της Κοινότητας δύναται να καλυφθεί με μια
επιστροφή κατά την εξαγωγή ·
ότι, κατά τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 876/68 του

Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1968 περί θεσπίσεως στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊ
όντων, των γενικών κανόνων σχετικά με τη χορήγηση
επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορι
σμού του ύψους τους (3), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2429/72 (4), οι επιστροφές για τα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68, τα οποία εξάγονται ως έχουν, καθο
ρίζονται αφού ληφθούν υπόψη :
— η κατάσταση και οι προοπτικές εξελίξεως στην
αγορά της Κοινότητας όσον αφορά την τιμή του
γάλακτος, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των
διαθεσίμων ποσοτήτων, καθώς και στο διεθνές
εμπόριο, όσον αφορά τις τιμές του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων,
— τα έξοδα εμπορίας και τα πλέον συμφέροντα έξοδα
μεταφοράς από την αγορά της Κοινότητας μέχρι τους
λιμένες ή άλλους τόπους εξαγωγής της Κοινότητας
καθώς και τις δαπάνες διοχετεύσεως μέχρι τις χώρες
προορισμού,

— οι στόχοι της κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊ
όντων, οι οποίοι αποβλέπουν στην εξασφάλιση ισορ
ροπίας και κανονικών εξελίξεων των τιμών και των
συναλλαγών στις αγορές αυτές,
(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ
ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

L
L
L
L

148 της 28. 6. 1968, σ. 13.
90 της 1 . 4. 1984, σ. 10.
155 της 3. 7. 1968, σ. 1 .
264 της 23. 11 . 1972, σ. 1 .

— η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της
Κοινότητας
— η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών ·
ότι, κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 876/68, οι τιμές εντός της Κοινότητας καθο
ρίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι εφαρμοζόμενες τιμές
που αποδεικνύονται οι πλέον ευνοϊκές για την εξαγωγή,
οι δε τιμές στο διεθνές εμπόριο καθορίζονται αφού
ληφθούν υπόψη ιδίως :
α) οι τιμές που εφαρμόζονται στις αγορές τρίτων
χωρών ·
6) οι τιμές οι πλέον ευνοϊκές κατά την εισαγωγή, προε
λεύσεως από τρίτες χώρες στις τρίτες χώρες προορι
σμού ·
γ) οι τιμές στην παραγωγή που διαπιστώνονται στις
τρίτες χώρες εξαγωγείς λαμβάνοντας υπόψη, κατά
περίπτωση, τις επιδοτήσεις που χορηγούνται από τις
χώρες αυτές ·
δ) οι τιμές προσφοράς «ελεύθερο στα σύνορα» της
Κοινότητας ·

ότι κατά το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
876/68, η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές
απαιτήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστή
σουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τα
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 804/68 ανάλογα με τον προορισμό τους·
ότι το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 876/68 προβλέπει O κατάλογος των προϊόντων
για τα οποία χορηγείται μια επιστροφή κατά την
εξαγωγή και το ποσό της επιστροφής αυτής καθορίζο
νται τουλάχιστον μία φορά κάθε τέσσερις εβδομάδες·
ότι το ποσό της επιστροφής δύναται να διατηρηθεί στο
αυτό επίπεδο περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες·
ότι κατά το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1098/68 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1968 περί καθο
ρισμού των λεπτομερειών εφαρμογής των επιστροφών
κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων (5), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2283/81 (6), η
επιστροφή που χορηγείται για τα προϊόντα που υπάγο
νται στη διάκριση 04.02 Β του Κοινού Δασμολογίου
είναι ίση με το άθροισμα δύο στοιχείων, από τα οποία
το ένα προορίζεται να λάβει υπόψη την ποσότητα των
γαλακτοκομικών προϊόντων και το άλλο προορίζεται να
λάβει υπόψη την ποσότητα της ζαχαρόζης που έχει
προστεθεί · ότι το τελευταίο αυτό στοιχείο λαμβάνεται
υπόψη μόνο όταν η προστιθέμενη ζαχαρόζη έχει παρα
(5) ΕΕ αριθ. L 184 της 29. 7. 1968, σ. 10.
(') ΕΕ αριθ. L 223 της 8. 8. 1981 , σ. 10.
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χθεί από τεύτλα ή ζαχαροκάλαμα που συγκομίσθηκαν
στην Κοινότητα·
ότι για τα προϊόντα που υπάγονται στις διακρίσεις 04.02
Β II α) ή 04.02 Β II 6) 1 του Κοινού Δασμολογίου, περιε
κτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες κατώτερης ή
ίσης του 9,5 %, το ανωτέρω αναφερόμενο στοιχείο ορίζε

ται για 100 χιλιόγραμμα ολόκληρου του προϊόντος · ότι
για τα άλλα προϊόντα της διακρίσεως 04.02 Β το στοι
χείο αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό
βάσεως με την περιεκτικότητα σε γαλακτοκομικά προϊ
όντα του εν λόγω προϊόντος · ότι αυτό το ποσό βάσεως
είναι ίσο με την επιστροφή που καθορίζεται για 1 χιλιό
γραμμο των γαλακτοκομικών προϊόντων που εμπεριέ
χονται σε ολόκληρο τό προϊόν ·
ότι το δεύτερο στοιχείο υπολογίζεται πολλαπλασιάζο
ντας με την περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη ολοκλήρου του
προϊόντος το ποσό βάσεως της επιστροφής που ισχύει
την ημέρα της εξαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρο
νται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της 30ής
Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης (') ■
ότι για να καταστεί δυνατό να λειτουργήσει κανονικά
το καθεστώς των εισφορώνO υπολογισμός τους πρέπει
να συμπεριλαμβάνει :
— για τα νομίσματα που διατηρούν μεταξύ τους σχέση
μεγίστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, συντε
λεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική τιμή,
πολλαπλασιαζόμενο με το συντελεστή που προβλέ
πεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 974/71 ,
— για τα άλλα νομίσματα, συντελεστή μετατροπής που
καταρτίζεται συναρτήσει του αριθμητικού μέσου των
συναλλαγματικών ισοτιμιών όψεως καθενός από
αυτά τα νομίσματα σε σχέση με τα νομίσματα της
Κοινότητας που αναφέρονται στην προηγούμενη
περίπτωση, και του προαναφερθέντος συντελεστού ·

ότι το ποσό επιστροφής για τα τυριά υπολογίζεται για
τα προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση ·
ότι η κρούστα και τα υπολείμματα δεν είναι προϊόντα
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που ανταποκρίνονται στον προορισμό αυτόν · ότι για να
αποφευχθεί κάθε σύγχυση ερμηνείας πρέπει να διευκρι
νισθεί ότι τα προϊόντα αυτά που υπάγονται στην
κλάση 04.04 του Κοινού Δασμολογίου δεν απολαύουν
επιστροφής ·

O κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1420/83 της Επιτροπής (2)
προέβλεψε συμπληρωματικά μέτρα όσον αφορά τη χορή
γηση επιστροφών κατά τις αλλαγές περιόδου· ότι οι
διατάξεις αυτές προβλέπουν τη διαφοροποίηση των
αποδόσεων συναρτήσει της ημερομηνίας παρασκευής
των προϊόντων ·

ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και
των γαλακτοκομικών προϊόντων, και ιδίως στις τιμές
των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή
αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής για τα
προϊόντα και τα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα του
παρόντος κανονισμού ■

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονι
σμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρί
σεως Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

1 . Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή σε φυσική κατά
σταση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 17
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 καθορίζονται στα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

2. Δεν καθορίζεται επιστροφή για τις εξαγωγές προς
τη ζώνη Ε για τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις
04.01 , 04.02, 04.03 και 23.07 του Κοινού Δασμολογίου.
Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 2 Απριλίου
1984.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες 31 Μαρτίου 1984.
Γ:a την Επιτροπή
Poul DALSAGER

Μέλος της Επιτροπής

(') ΕΕ αριθ. L 177 της 1 . 7. 1981 , σ. 4.

(2) ΕΕ αριθ. L 145 της 3. 6. 1983, α 12.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 1984 χερί καθαρισμού των επιστροφών κατά την εξα
γωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων
(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Ποσό

Κώδικας

επιστροφής

Δασμολογίου

04.01

Α

Β

0110 05

5,02

6,76

(2) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
1,5% και κατωτέρας ή ίσης του 3%

011015

7,82

8,12

(3) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του 3%

0110 20

10,32

10,85

0110 25

5,02

6,76

(2) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
1,5% και κατωτέρας ή ίσης του 3%

011035

7,82

8,12

(3) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του 3 %

011040

10,32

10,85

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), νωπά, μη συμπυκνωμένα ούτε περιέχοντα
σάκχαρον :

«χ Α. Έτερα του ορρού γάλακτος περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας
κατωτέρας ή ίσης του 6% ('):
I. Γιαούρτι, κεφίρ, οξύγαλα, γάλα αποβουτυρωμένον και έτερα γάλακτα
υποστάντα ζύμωσιν ή οξυνισθέντα :
α) Εις αμέσους συσκευασίας καθαρού περιεχομένου κατωτέρου ή ίσου
των 2 λίτρων :

( 1 ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης
του 1,5%

l

6) Έτερα :
( 1 ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης
του 1,5%

I

II. Λοιπά :

α) Εις αμέσους συσκευασίας καθαρού περιεχομένου κατωτέρου ή ίσου
των 2 λίτρων και περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας:
1 . Κατωτέρας ή ίσης του 4%:

I
l

(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 1,5%

013010

5,02

6,76

(66) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
1,5 % καί κατωτέρας ή ίσης του 3 %

0130 22

7,82

8,12

013031

10,32

10,85

0140 00

11,99

12,12

(γγ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
3%

2. Ανωτέρας του 4%
6) Μη κατονομαζόμενα, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας :
1 . Κατωτέρας ή ίσης του 4% :

l
\

(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 1,5%

0150 10

5,02

6,76

(66) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
1,5% και κατωτέρας ή ίσης του 3%

0150 21

7,82

8,12

015031

10,32

10,85

0160 00

11,99

12,12

(γγ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
3%

2. Ανωτέρας του 4%
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(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση

Ποσό

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

επιστροφής

Δασμολογίου

I
04.01

(συνέχεια)

Α

Β

ex Β. Έτερα, εκτός του ορρού γάλακτος, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς
ουσίας ('):

ex

I. Ανωτέρας του 6% και κατωτέρας ή ίσης του 21 %:

'

(α) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης
0200 05

15,33

14,68

0200 1 1

23,51

20,93

0200 21

35,18

29,85

0300 12

41,84

34,94

0300 13

65,22

52,82

0300 20

71,90

57,93

0400 11

81,91

67,83

0400 22

120,29

94,91

0400 30

140,32

1 10,23

0620 00

59,41

78,60

072000

59,41

78,60

(66) Περιεκτικότητος κατά 6άρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
11 % και κατωτέρας ή ίσης του 17 %

0720 20

78,64

91,50

(γγ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
17 % και κατωτέρας ή ίσης του 25%

0720 30

86,58

0720 40

96,82

του 10 %

(6) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
10 % και κατωτέρας ή ίσης του 17 %

(γ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
17 %

II. Ανωτέρας του 21 % και κατωτέρας ή ίσης του 45% :

\

(α) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης
του 35 %

(β) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
35 % και κατωτέρας ή ίσης του 39 %

(γ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
39 %

III. Ανωτέρας του 45 % :

I

(α) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης
του 68 %

(β) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
68% και κατωτέρας ή ίσης του 80 %
(γ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
80 %

04.02

Γάλα και κρέμα γάλακτος διατηρημένα, συμπυκνωμένα ή περιέχοντα σάκχαρον :
Α. Άνευ προσθήκης σακχάρεως (2) :

II. Γάλα και κρέμα γάλακτος, εις κόνιν ή κόκκους :

α) Εις αμέσους συσκευασίας καθαρού περιεχομένου κατωτέρου ή ίσου των
2,5 χγρ και περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας :
1 . Κατωτέρας ή ίσης του 1,5%
2. Ανωτέρας του 1,5% και κατωτέρας ή ίσης του 27% :

l

(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 1 1 %

·

95,28

(δδ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
25%

li

3 . Ανωτέρας του 27 % και κατωτέρας ή ίσης του 29 % :

(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαρός ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 28 %

101,16

0820 20

98,03

101,81

0820 30

99,42

102,59

(66) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
28 %
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(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Ποσό

Κώδικας

επιστροφής

Δασμολογίου

||
04.02

Α

Β

0920 10

101,50

103,62

(66) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
41 % και κατωτέρας ή ίσης του 45 %

092030

115,12

110,03

(γγ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
45 % και κατωτέρας ή ίσης του 59 %

092040

118,89

111,19

(δδ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
59 % και κατωτέρας ή ίσης του 69 %

0920 50

134,22

118,05

(εε) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
69 % και κατωτέρας ή ίσης του 79 %

092060

145,26

123,07

0920 70

156,29

128,07

59,41

78,60

112010

59,41

78,60

1120 20

78,64

91,50

1120 30

86,58

95,28

112040

96,82

101,16

1220 20

98,03

101,81

1220 30

99,42

102,59

1320 10

101,50

103,62

(66) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
41 % και κατωτέρας ή ίσης του 45 %

1320 30

115,12

110,03

(γγ) Περιεκτικότητος κατά 6άρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
45 % και κατωτέρας ή ίσης του 59 %

132040

118,89

111,19

1320 50

134,22

118,05

132060

145,26

123,07

1320 70

156,29

128,07

4. Ανωτέρας του 29 % :

(συνέχεια)

(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 41 %

(ζζ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
79 %

β) Έτερα, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας :
1 . Κατωτέρας ή ίσης του 1,5%

2. Ανωτέρας του 1,5% και κατωτέρας ή ίσης του 27 % :
(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 1 1 %

I
1020 00

I

(66) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του

11 % και κατωτέρας ή ίσης του 17 %

(γγ) Περιεκτικότητος κατά 6άρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
17 % και κατωτέρας ή ίσης του 25%
(δδ) Περιεκτικότητος κατά 6άρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
25 %

3 . Ανωτέρας του 27 % και κατωτέρας ή ίσης του 29 % :

(αα) Περιεκτικότητος κατά δάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 28 %

I

(66) Περιεκτικότητος κατά 6άρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
28 %

4. Ανωτέρας του 29 % :

I

(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 41 %

(δδ) Περιεκτικότητος κατά 6άρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
59 % και κατωτέρας ή ίσης του 69 %

(εε) Περιεκτικότητος κατά δάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
69 % και κατωτέρας ή ίσης του 79 %

(ζζ) Περιεκτικότητος κατά 6άρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
79 %
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Κλάση
του Κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσό

Κώδικας

επιστροφής

Δασμολογίου

I
04.02

I

Α

Β

III. Γάλα και κρέμα γάλακτος έτερα των εις κόνιν ή κόκκους:

(συνέχεια)

α) Εις αμέσους συσκευασίας καθαρού περιεχομένου κατωτέρου ή ίσου των
2,5 χγρ και περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 11 % :
1 . Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης του
8,9 % και περιεκτικότητος εις ξηρά ουσία προελεύσεως γάλακτος μη
λιπαρά :
(αα) Κατωτέρας του 15 % εις βάρος και περιεκτικότητος κατά βάρος
εις λιπαράς ουσίας :
( 11 ) Κατωτέρας ή ίσης του 3%

1420 12

(22) Ανωτέρας του 3 %

1420 22

(66) Ίσης ή ανωτέρας του 15 % εις βάρος και περιεκτικότητος κατά
βάρος εις λιπαράς ουσίας:

—

—

10,32

10,85

I

( 11 ) Κατωτέρας ή ίσης του 3%

1420 50

13,45

17,99

(22) Ανωτέρας του 3 % και κατωτέρας ή ίσης του 7,4 %

1420 60

18,45

21,51

(33) Ανωτέρας του 7,4%

1420 70

24,60

25,33

2. Έτερα, περιεκτικότητος εις ξηρά ουσία προελεύσεως γάλακτος μη
λιπαρά :

I

I

(αα) Κατωτέρας του 15% κατά βάρος

1520 10

20,16

18,37

(66) Ίσης ή ανωτέρας του 15 % κατά βάρος

1520 20

29,18

30,02

6) Έτερα, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας:
1 . Κατωτέρας ή ίσης του 45 % και περιεκτικότητος εις ξηρά ουσία προε
λεύσεως γάλακτος μη λιπαρά :
(αα) Κατωτέρας του 15 % κατά βάρος και περιεκτικότητος κατά βάρος
εις λιπαράς ουσίας :

I

I

I
I

I
I

( 11 ) Κατωτέρας ή ίσης του 3%

1620 70

(22) Ανωτέρας του 3 % και κατωτέρας ή ίσης του 8,9 %

1630 00

10,32

10,85

(33) Ανωτέρας του 8,9 % και κατωτέρας ή ίσης του 1 1 %

1630 10

20,16

Γ8,37

(44) Ανωτέρας του 11 % και κατωτέρας ή ίσης του 21 %

1630 20

25,16

22,58

(55) Ανωτέρας του 21 % και κατωτέρας ή ίσης του 39 %

1630 30

41,84

34,94

(66) Ανωτέρας του 39 %

1630 40

71,90

57,93

(66) Ίσης ή ανωτέρας του 15 % κατά βάρος και περιεκτικότητος κατά
βάρος εις λιπαράς ουσίας :

—

I

—

I

( 11 ) Κατωτέρας ή ίσης του 3%

1630 50

13,45

17,99

(22) Ανωτέρας του 3 % και κατωτέρας ή ίσης του 7,4 %

1630 60

18,45

21,51

(33) Ανωτέρας του 7,4 % και κατωτέρας ή ίσης του 8,9 %

1630 70

24,60

25,33

(44) Ανωτέρας του 8,9 %

1630 80

29,18

30,02

1720 00

81,91

67,83

2. Ανωτέρας του 45 %
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(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση
του Κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσό

Κώδικας

επιστροφής

Δασμολογίου

\
04.02

\

Α

Β

2220 00

0,5941 0)

0,7860 0)

ανά χγρ

ανά χγρ

0,5941 0)

0,7860 (4)

ανά χγρ

ανά χγρ

0,7864 0)

0,9150 (4)

ανά χγρ

ανά χγρ

0,8658 0)

0,9528 0)

ανά χγρ

ανά χγρ

0,9682 0)

1,0116 (4)

ανά χγρ

ανά χγρ

0,9802 0)

1,0181 0)

ανά χγρ

ανά χγρ

U512 (4)

1,1003 0)

ανά χγρ

ανά χγρ

0,5941 0)

0,7860 0)

ανά χγρ

ανά χγρ

0,5941 (<)

0,7860 (4)

ανά χγρ

ανά χγρ

0,7864 (4)

0,9150 0)

ανά χγρ

ανά χγρ

0,8658 0)

0,9528 0)

ανά χγρ

ανά χγρ

0,9682 (4)

1,0116 (4)

ανά χγρ

ανά χγρ

0,9802 (4)

1,0181 0)

ανά χγρ

ανά χγρ

1,1512 (4)

1,1003 0)

ανά χγρ

ανά χγρ

Β. Μετά προσθήκης σακχάρεως:

(συνέχεια)

I. Γάλα και κρέμα γάλακτος, εις κόνιν ή κόκκους :

ex 6) Έτερα, εξαιρέσει του ορρού γάλακτος :
1 . Εις αμέσους συσκευασίας καθαρού περιεχομένου κατωτέρου ή
ίσου των 2,5 χγρ και περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς
ουσίας :
αα) Κατωτέρας ή ίσης του 1,5%
66) Ανωτέρας του 1,5 % και κατωτέρας ή ίσης του 27 % :

( 11 ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατω
τέρας ή ίσης του 1 1 %
(22) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 11 % και κατωτέρας ή ίσης του 17 %
(33) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 17 % και κατωτέρας ή ίσης του 25 %
(44) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 25 %

2320 10

2320 20

232030

232040

γγ) Ανωτέρας του 27 % :

( 11 ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατω
τέρας ή ίσης του 41 %
(22) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 41 %

2420 10
*

2420 20

2. Μη κατονομαζόμενα, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαρός
ουσίας:
αα) Κατωτέρας ή ίσης του 1,5%

2520 00

66) Ανωτέρας του 1,5% και κατωτέρας ή ίσης του 27 % :
( 11 ) Περιεκτικότητος κατά 6άρος εις λιπαράς ουσίας κατω
τέρας ή ίσης του 1 1 %

(22) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 11 % και κατωτέρας ή ίσης του 17 %
(33) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 17 % και κατωτέρας ή ίσης του 25 %

(44) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 25%

2620 10

2620 20

2620 30

2620 40

γγ) Ανωτέρας του 27% :

( 11 ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατω
τέρας ή ίσης του 41 %
(22) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 41 %

2720 10

2720 20
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(ECU/I00 χγρ καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Ποσό

Κώδικας

επιστροφής

Δασμολογίου
Α

04.02

Β

ex II. Γάλα και κρέμα γάλακτος, εκτός του ορρού γάλακτος έτερα των εις κόνιν
ή κόκκους :

(συνέχεια)

ex α) Εις αμέσους συσκευασίας καθαρού περιεχομένου κατωτέρου ή ίσου
των 2,5 χγρ και περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας
κατωτέρας ή ίσης του 9,5 %
( 1 ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή
ίσης του 6,9 % και περιεκτικότητος εις ξηρά ουσία προελεύσεως
γάλακτος μη λιπαρά :
(αα) Κατωτέρας του 15 % κατά βάρος και περιεκτικότητος
κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας :
( 11 ) Κατωτέρας ή ίσης του 3%

2810 11

(22) Ανωτέρας του 3%

281012

—

—

0,1032 (4)

0,1085 (4)

ανά χγρ

ανά χγρ

2810 15

15,52 (5)

20,75 (S)

2810 20

30,21 (5)

31,40 (5)

(αα) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατω
τέρας ή ίσης του 6,9 % και περιεκτικότητος κατά βάρος
εις ξηρά ουσία προελεύσεως γάλακτος μη λιπαρά ίσης ή
ανωτέρας του 15 %

2910 70

15,52 (5)

20,75 (5)

(66) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 6,9 % και κατωτέρας ή ίσης του 21 % και περιε
κτικότητος κατά βάρος εις ξηρά ουσία προελεύσεως
γάλακτος μη λιπαρά ίσης ή ανωτέρας του 15 %

2910 76

30,21 (5)

3 1,40 (5)

(γγ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 9,5 % και κατωτέρας ή ίσης του 21 % και περιε
κτικότητος κατά βάρος εις ξηρά ουσία προελεύσεως
γάλακτος μη λιπαρά κατωτέρας του 15%

2910 80

0,2183 (4)

0,1964 (4)

ανά χγρ

ανά χγρ

0,4184 (4)

0,3494 (4)

ανά χγρ

ανά χγρ

0,7190 (4)

0,5793 (4)

ανά χγρ

ανά χγρ

0,8191 (4)

0,6783 (4)

ανά χγρ

ανά χγρ

(66) Ίσης ή ανωτέρας του 15 % κατά βάρος

(2) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέρας του
6,9 % και περιεκτικότητος κατά βάρος εις ξηρά ουσία προελεύ
σεως γάλακτος μη λιπαρά ίσης ή ανωτέρας του 15%
β) Λοιπά, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας :
ex 1 . Κατωτέρας ή ίσης του 45 % :

(δδ) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 21 % και κατωτέρας ή ίσης του 39 %
(εε) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ανωτέ
ρας του 39 %
2. Ανωτέρας του 45 %

04.03

2910 85

2910 90
3010 00

Βούτυρο :

ex Α. Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης του 85 % :
(I) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ίσης ή ανωτέρας του
62 % και κατωτέρας του 78%

311003

1 18,83 ( ,0)

.94,69 ( 10)

(II) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ίσης ή ανωτέρας του
78 % και κατωτέρας του 80 %

3110 16

149,49 ('10)

1 19,12 ( 10)
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(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση
Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Ποσό

Κώδικας

επιστροφής

Δασμολογίου

04.03

(συνέχεια)

(III) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ίσης ή ανωτέρας του
80 % και κατωτέρας του 82 %

I

Α

Β

311022

153,33 ( 10)

122,18 ('10)

311032

157,16 ( ,0)

125,23 (10)

3210 10

157,16 ('10)

125,23 (ι0)

3210 20

219,96 (,0)

181,00 (10)

(IV) Περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας ίσης ή ανωτέρας του
82 %

Β. Λοιπά, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας :
(I) Κατωτέρας ή ίσης του 99,5 %
( II ) Ανωτέρας του 99,5 %
04.04

Τυροί και πεπηγμένον διά τυρόν γάλα (6):

«χ Α. Εmmental και gruyère, έτεροι των τετριμμένων ή εις κόνιν:
(I) Εις τεμάχια συνεσκευασμένα εν κενώ ή εν αερίω καθαρού βάρους κατω
τέρου των 7,5 χγρ
για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

380040

75,18(·)

75,18 («)

64,00

64,00

127,64

134,81

75,18 (6)

75,18 (6)

64,00

64,00

127,64

134,81

— τον Καναδά

—
—
—
—

τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
το Λιχτενστάιν και την Ελβετία
την Αυστρία
τους άλλους προορισμούς

( II) Μη κατονομαζόμενοι
για τις εξαγωγές προς:
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

3800 60

— τον Καναδά

—
—
—
—

τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
το Λιχτενστάιν και την Ελβετία
την Αυστρία
τους άλλους προορισμούς

ex Γ. Τυροί φέροντες εν τη μάζη πράσινα στίγματα, έτεροι των τετριμμένων ή εις
κόνιν, εκτός του roquefort
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

4000 00

-0
85,06

-(«)
85,06

53,00
22,65
106,16

53,00
25,78
109,29

— C)

—Ο

7,19

7,19

8,00

8,00

16,11

21,52

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Αυστραλία
— τους άλλους προορισμούς
Δ. Τυροί τετηγμένοι, έτεροι των τετριμμένων ή εις κόνιν, περιεκτικότητος κατά
βάρος εις λιπαράς ουσίας :
I. Κατωτέρας ή ίσης του 36 % και περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατά
βάρος της ξηράς ουσίας :
ex α) Κατωτέρας ή ίσης του 48 % και περιεκτικότητος κατά βάρος της
ξηράς ουσίας :
( 1 ) Ίσης ή ανωτέρας του 27% και κατωτέρας του 33%
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

4410 05

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1 . 4. 84

(ECU/100 χγρ καθοφού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση
του Κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσό

Κώδικας

επιστροφής

Δασμολογίου

\
04.04

(συνέχεια)

Α

(2) Ίσης ή ανωτέρας του 33 % και κατωτέρας του 38 %
για τις εξαγωγές προς:
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

Β

4410 10

17,94

17,94

20,00

20,00

39,78

41,83

17,94

17,94

20,00

20,00

39,78

41,83

26,53

26,53

29,00

29,00

58,14

60,40

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

(3) Ίσης ή ανωτέρας του 38 % και κατωτέρας του 43 % και περιεκτι
κότητος εις λιπαράς ουσίας κατά βάρος της ξηράς ουσίας :
(αα) Κατωτέρας του 20 %
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

4410 20

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(66) Ίσης ή ανωτέρας του 20 %
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

4410 30

\

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(4) Ίσης ή ανωτέρας του 43 % και περιεκτικότητος εις λιπαράς
ουσίας, κατά βάρος της ξηράς ουσίας:
(αα) Κατωτέρας του 20 %
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

441040

l

||I
17,94

17,94

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία

20,00

20,00

— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

39,78

41,83

— τον Καναδά

(66) Ίσης ή ανωτέρας του 20 % και κατωτέρας του 40 %
για τις εξαγωγές προς:
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

4410 50

||

IIII
26,53

26,53

29,00

29,00

58,14

60,40

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(γγ) Ίσης ή ανωτέρας του 40 %
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

4410 60

li

li\
38,75

38,75

43,00

43,00

85,86

88,74

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

1 . 4. 84

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 91 /39

(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Ποσό

Κώδικας

επιστροφής

Δασμολογίου

\
04.04

(συνέχεια)

\

Α

Β

ex 6) Ανωτέρας του 48 % και περιεκτικότητος κατά βάρος εις ξηράς
ουσίας :

( 1 ) Ίσης ή ανωτέρας του 33% και κατωτέρας του 38 %
για τις εξαγωγές προς:
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

451010

17,94

17,94

20,00

20,00

39,78

41,83

26,53

26,53

29,00

29,00

58,14

60,40

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(2) Ίσης ή ανωτέρας του 38 % και κατωτέρας του 43 %
για τις εξαγωγές προς:
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

4510 20

I

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(3) Ίσης ή ανωτέρας του 43 % και κατωτέρας του 46 %
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

4510 30

l\
38,75

38,75

43,00

43,00

85,86

88,74

38,75

38,75

43,00

43,00

85,86

88,74

45,97

45,97

51,00

51,00

101,87

105,28

45,97

45,97

51,00

51,00

101,87

105,28

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(4) Ίσης ή ανωτέρας του 46 % και περιεκτικότητος εις λιπαράς
ουσίας, κατά βάρος της ξηράς ουσίας:
(αα) Κατωτέρας του 55 %
για τις εξαγωγές προς:
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

I
4510 40

Il

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

(66) Ίσης ή ανωτέρας του 55 %
για τις εξαγωγές προς:
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

4510 50

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

II. Ανωτέρας του 36 %
για τις εξαγωγές προς :

4610 00

— την Αυστρία

— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε
— το* Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
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1 . 4. 84

(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Ποσό

Κώδικας

επιστροφής

Δασμολογίου

II
04.04

Α

Β

130,00
1 10,00
80,00
80,00
90,00
159,15

130,00
110,00
80,00
80,00
90,00
173,67

150,00
160,00
102,52
105,03
186,27

150,00
160,00

102,52
105,03
200,79

100,00
50,00
50,00
58,00
60,00
115,51

100,00
50,00
50,00
58,00
60,00
125,21

54,19

54,19

55,00
28,17

55,00
32,27

109,56

113,66

31,30

31,30

27,00

27,00

54,60

71,09

Ε . Λοιποί :

(συνέχεια)
I. Έτεροι των τετριμμένων ή εις κόνιν, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπα
ράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης του 40 % και περιεκτικότητος κατά βάρος εις
ύδωρ επί της μη λιπαράς ουσίας:
ex α) Κατωτέρας ή ίσης του 47 % :
( 1 ) GΓ3Π 3 Ρ3CUΗΘ, ρ3ΠΠ1£13ηθ re££13Π0
για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

4710 11

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

(2) Fiore S3 ΓΙ1Ο και pecorino, παρασκευασμένα αποκλειστικώς από
γάλα προβάτου
για τις εξαγωγές προς:
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

4710 17

— τον Καναδά

— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

(3) Λοιποί (εκτός των τυρών των παραγομένων από ορρό γάλα
κτος) περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατά βάρος της ξηράς
ουσίας ίσης ή ανωτέρας του 30 %
για τις εξαγωγές προς:
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

4710 22

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
β) Ανωτέρας του 47 % και κατωτέρας ή ίσης του 72 % :
ex 1 . Cheddar, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατά βάρος της
ξηράς ουσίας ίσης ή ανωτέρας του 48 %
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

4850 00

— τον Καναδά

—
—
—
—

τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
την Αυστραλία
την Ελβετία
τους άλλους προορισμούς

ex 2. Λοιποί, περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατά βάρος της
ξηράς ουσίας (7):

(αα) Κατωτέρας του 5% και περιεκτικότητος εις ξηράν
ουσίαν ίσης ή ανωτέρας του 32% κατά βάρος (εκτός
των τυρών των παραγομένων από ορρό γάλακτος)
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

512012

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

1 . 4. 84

Αριθ. L 91 /41

(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση
Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Ποσό

Κώδικας

επιστροφής

Δασμολογίου

\
04.04

(συνέχεια)

Α

(66) Ίσης ή ανωτέρας του 5 % και κατωτέρας του 19 % και
περιεκτικότητος εις ξηράν ουσίαν ίσης ή ανωτέρας του
32 % κατά βάρος (εκτός των τυρών των παραγομένων
από ορρό γάλακτος)

Β

5120 16

για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

36,05

36,05

40,00

40,00

80,19

93,92

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(γγ) Ίσης ή ανωτέρας του 19 % και κατωτέρας του 39 % και
περιεκτικότητος κατά βάρος εις ύδωρ επί της μη λιπα
ρός ουσίας κατωτέρας ή ίσης του 62 % (εκτός των τυρών
των παραγομένων από ορρό γάλακτος)

5120 22

\

για τις εξαγωγές προς:
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

I
43,04

43,04

48,00

48,00

95,50

105,02

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

I

(δδ) Ίσης ή ανωτέρας του 39 % :

( 11 ) ASΪ3£0, C3αθC3V3ΐ1θ, montasio, ρΓOVθ1θΠC, Γ3£US3ΠO
για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

5120 31

\l

II

\
80,00
110,00
80,00
70,00
42,66
140,80

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

I

(22) Danbo), edam, fontal, fontina, fynbo, gouda, havarti,
Π13ΠI>0, S3ΓΠS0, tilsit

80,00
110,00
80,00
70,00
42,66
144,46

5120 44

l

για τις εξαγωγές προς:
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

76,99

76,99

55,00
25,96

55,00
32,61

110,07

116,72

— τον Καναδά

—
—
—
—

τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
την Αυστραλία
την Ελβετία
τους άλλους προορισμούς

(33) BUUCΓ1C3SC,

esrom,

italico,

kernhem,

I

S31ΠI

ΠCC131ΓC, S3ΐηI-ρ3Uΐίη, UΐC££10
για τις εξαγωγές προς:
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

5120 54

Il
76,99

76,99

48,00

48,00

95,16

100,88

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

Αριθ. L 91 /42

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων

1 . 4. 84

(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση
του Κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσό

Κώδικας

επιστροφής

Δασμολογίου

\
04.04

(συνέχεια)

I
(44) Cantal, cheshire, WCΠSΐβγ(ΐ3ΐC, lancashire, double glou
cester, Bΐ3Π1βγ
για τις εξαγωγές προς:
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

Α

Β

5120 58

55,28

55,28

56,00
28,17

56,00
31,93

112,28

116,04

10,71
10,71
51,38

40,11

26,00
51,38

14,73
40,11

40,31

40,31

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— την Ελβετία
— την Ιορδανία, το Ιράκ, Ιράν, τις χώρες της Αρα
βικής Χερσονήσου και τις χώρες πλησίον της

43,00

43,00

Μεσογείου εκτός της ζώνης Δ
— τους άλλους προορισμούς

89,27
86,86

93,84
91,43

55,28

55,28

56,00
28,17

56,00

112,28

116,04

80,00
110,00
80,00
42,66
140,80

80,00
110,00
80,00
42,66
144,46

— τον Καναδά

—
—
—
—

τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
την Αυστραλία
την Ελβετία
τους άλλους προορισμούς

(55) RΪCOK3 salée, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπα
ράς ουσίας ίσης ή ανωτέρας του 30 %
(ααα) παρασκευασμένος αποκλειστικός από γάλα
προβάτου
για τις εξαγωγές προς:
— τη ζώνη Ε

5120 60

— τον Καναδά

— τους άλλους προορισμούς
(666) Λοιποί
για τις εξαγωγές προς:

5120 65

— τη ζώνη Ε
— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— τους άλλους προορισμούς
(66) Φέτα

5120 82

για τις εξαγωγές προς:
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε
— τον Καναδά

(77) Cοlby, monterey
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

5120 83

— τον Καναδά

—
—
—
—

τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
την Αυστραλία
την Ελβετία
τους άλλους προορισμούς

(88) Κεφαλοτύρι, κεφαλογραβιέρα, κασσέρι, παρα
σκευασμένα αποκλειστικώς από γάλα προβάτου
ή/και αιγός
για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε
— τον Καναδά

— την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

31,93

5120 84

1 . 4. 84

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 91 /43

(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση
του Κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσό

Κώδικας

επιστροφής

Δασμολογίου

\
04.04

(συνέχεια)

I

Α

Β

55,28

55,28

56,00
28,17

56,00
31,93

112,28

116,04

76,99

76,99

55,00
25,96

55,00
32,61

1 10,07

116,72

8,00

8,00

16,41

21,45

(99) Λοιποί (εκτός των τυρών των παραγομένων από
ορρό γάλακτος), περιεκτικότητος κατά βάρος εις
ύδωρ επί της μη λιπαράς ουσίας :
(ααα) Ανωτέρας του 47 % και κατωτέρας ή ίσης
του 52 %

5120 87

για τις εξαγωγές προς:
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδό
ρα

— τη ζώνη Ε
— τον Καναδά

—
—
—
—

τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
την Αυστραλία
την Ελβετία
τους άλλους προορισμούς

(666) Ανωτέρας του 52 % και κατωτέρας ή ίσης
του 62 %

για τις εξαγωγές προς:

512092

I

— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδό
ρα

— τη ζώνη Ε
— τον Καναδά

—
—
—
—

τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
την Αυστραλία
την Ελβετία
τους άλλους προορισμούς

ex γ) Ανωτέρας του 72 % (εκτός των τυρών των παραγομένων από ορρό
γάλακτος (7):
1 . Εις αμέσους συσκευασίας καθαρού περιεχομένου κατωτέρου ή
ίσου των 500 γρ :

(αα) Cottage cheese , περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατά
βάρος της ξηράς ουσίας κατωτέρας ή ίσης προς 25 %
για τις εξαγωγές προς:
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

I
5121 11

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— το Λιχτενστάιν και την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(66) Τυροί περιεκτικότητος κατά 6άρος εις ύδωρ επί της μη
λιπαράς ουσίας ανωτέρας του 77 % και κατωτέρας ή ίσης
του 82 % και περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατά
βάρος της ξηράς ουσίας :

( 11 ) Ίσης ή ανωτέρας του 60 % και κατωτέρας του 69%
για τις εξαγωγές προς :

\
l\
512120

— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε
— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— το Λιχτενστάιν και την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς

15,00

15,00

29,77

28,48
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(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση

Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Ποσό

Κώδικας

επιστροφής

Δασμολογίου

\
04.04

(συνέχεια)

Α

(22) Ίσης ή ανωτέρας του 69 %
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

Β

I

5121 30

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— το Λιχτενστάιν και την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(γγ) Έτερα

512140

19,00

19,00

37,62

34,15

—

—

—

—

2. Έτερα :

(αα) Cottage cheese

5121 50

l

(66) Τυροί περιεκτικότητος κατά βάρος εις ύδωρ επί της μη
λιπαράς ουσίας ανωτέρας του 77 % και κατωτέρας ή ίσης
του 82 % και περιεκτικότητος εις λιπαράς ουσίας κατά
βάρος της ξηράς ουσίας:
( 11 ) Ίσης ή ανωτέρας του 60 % και κατωτέρας του 69 %
για τις εξαγωγές προς :
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

512160

I

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— το Λιχτενστάιν και την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(22) Ίσης ή ανωτέρας του 69%
για τις εξαγωγές προς:
— την Αυστρία
— τη ζώνη Δ, Σέουτα, Μελίλλια και Ανδόρα
— τη ζώνη Ε

15,00

15,00

29,77

28,48

I

5121 70

I

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— το Λιχτενστάιν και την Ελβετία
— τους άλλους προορισμούς
(γγ) Έτερα

5121 80

19,00

19,00

37,62

34,15

—

—

I

ex II. Έτερα (εκτός των τυρών των παραγομένων από ορρό γάλακτος):
ex α) Τετριμμένοι ή εις κόνιν, περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς
ουσίας ανωτέρας του 20 %, περιεκτικότητος εις λακτόζη κατωτέρας
του 5% κατά βάρος και περιεκτικότητος κατά βάρος εις ξηράς
ουσίας :

( 1 ) Ίσης ή ανωτέρας του 60 % και κατωτέρας του 80 %
για τις εξαγωγές προς:
— τη ζώνη Ε

l

5310 05

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— τους άλλους προορισμούς
(2) Ίσης ή ανωτέρας του 80 % και κατωτέρας του 85 %
για τις εξαγωγές προς :
— τη ζώνη Ε

31,00
61,89

31,00
64,19

531011

||\Il

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— τους άλλους προορισμούς

41,00
82,51

41,00
85,58
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(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση
Περιγραφή εμπορευμάτων

του Κοινού

Ποσό

Κώδικας

επιστροφής

Δασμολογίου

I
04.04

(συνέχεια)

(3) Ίσης ή ανωτέρας του 85 % και κατωτέρας του 95 %
για τις εξαγωγές προς:
— τη ζώνη Ε

Α

Β

44,00
87,67

44,00
90,93

49,00
97,98

49,00
101,62

5310 22

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— τους άλλους προορισμούς
(4) Ίσης ή ανωτέρας του 95 %
για τις εξαγωγές προς:
— τη ζώνη Ε

531031

— τον Καναδά

— τη Νορβηγία και τη Φινλανδία
— τους άλλους προορισμούς
23.07

Παρασκευάσματα κτηνοτροφικά με προσθήκη μελάσσης ή σακχάρων · έτερα παρα
σκευάσματα του είδους των χρησιμοποιουμένων προς διατροφήν των ζώων:
ex Β. Έτερα, περιέχοντα, μεμονωμένος ή αθροιστικώς, έστω και μεμιγμένα μεθ'
ετέρων προϊόντων, παντοειδή άμυλα, γλυκόζην ή σιρόπιον γλυκόζης μαλτο
δεξτρίνην ή σιρόπιον μαλτοδεξτρίνης υπαγομένα εις τας διακρίσεις 17.02 Β
και 21.07 Ζ 11 και προϊόντα γαλακτοκομίας εξαιρέσει των ειδικών συνθέτων
τροφών ('):

I. Περιέχοντα παντοειδή άμυλα, γλυκόζην ή σιρόπιον γλυκόζης μαλτοδεξ
τρίνην ή σιρόπιον μαλτοδεξτρίνης υπαγόμενα εις τας διακρίσεις 17.02 Β
και 21.07 Ζ II :

α) Μη περιέχοντα παντοειδή άμυλα ή περιέχοντα κατά βάρος τας ύλας
ταύτας εις ποσοστόν κατώτερον ή ίσον του 10 % :

(3) Περιέχοντα κατά βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εις ποσοστόν
ίσον ή ανώτερον του 50 % και κατώτερον του 75 %, των οποίων η
περιεκτικότης κατά βάρος εις γάλα εις κόνιν ή κόκκους (εξαιρέσει
του ορρού γάλακτος) είναι ('):
(αα) Κατωτέρα του 30 %

5700 13

(66) Ίση ή ανωτέρα του 30 % και κατωτέρα του 40 %

5700 23

19,01

25,15

(γγ) Ίση ή ανωτέρα του 40% και κατωτέρα του 50%

5700 33

24,95

33,01

(δδ) Ίση ή ανωτέρα του 50 % και κατωτέρα του 60 %

570042

30,89

40,87

(εε) Ίση ή ανωτέρα του 60 % και κατωτέρα του 70 %

5700 52

36,83

48,73

(ζζ) Ίση ή ανωτέρα του 70%

5700 62

42,78

56,60

—

—

(4) Περιέχοντα κατά βάρος προϊόντα γαλακτοκομίας εις ποσοστόν
ίσον ή ανώτερον του 75 % των οποίων η περιεκτικότης κατά βάρος
εις γάλα εις κόνιν ή κόκκους (εξαιρέσει του ορρού γάλακτος)
είναι (8):

(αα) Κατωτέρα του 30 %

5800 13

(66) Ίση ή ανωτέρα του 30 % και κατωτέρα του 40 %

5800 23

19,01

25,15

(γγ) Ίση ή ανωτέρα του 40 % και κατωτέρα του 50 %

5800 32

24,95

33,01

(δδ) Ίση ή ανωτέρα του 50 % και κατωτέρα του 60 %

580042

30,89

40,87

(εε) Ίση ή ανωτέρα του 60 % και κατωτέρα του 70%

5800 52

36,83

48,73

(ζζ) Ίση ή ανωτέρα του 70 % και κατωτέρα του 75%

5800 62

42,78

56,60

(ηη) Ίση ή ανωτέρα του 75 % και κατωτέρα του 80 %

5800 72

45,75

60,53

(θθ) Ίση ή ανωτέρα του 80 %

5800 82

48,72

64,46

—

—
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(ECU/100 χγρ καθαρού βάρους εκτός άλλης ενδείξεως)
Κλάση
του Κοινού

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσό

Κώδικας

επιστροφής

Δασμολογίου

23.07

(συνέχεια)

I

Α

Β

(α) Ίση ή ανωτέρα του 50 % και κατωτέρα του 60 %

5900 12

30,89

40,87

(β) Ίση ή ανωτέρα του 60 % και κατωτέρα του 70 %

5900 22

36,83

48,73

(γ) Ίση ή ανωτέρα του 70 % και κατωτέρα του 80 %

5900 32

42,78

56,60

(δ) Ίση ή ανωτέρα του 80 %

590042

48,72

64,46

II. Μη περιέχοντα παντοειδή άμυλα, ούτε γλυκόζην ή σιρόπιον γλυκόζης
μαλτοδεξτρίνην ή σιρόπιον μαλτοδεξτρίνης υπαγόμενα εις τας διακρίσεις
17.02 Β και 21.07 Ζ II, και περιέχοντα προϊόντα γαλακτοκομίας των οποί
ων η περιεκτικότης κατά βάρος εις γάλα εις κόνιν ή κόκκους (εξαιρέσει
του ορρού γάλακτος) είναι ('):

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 895/84, η χορήγηση του ποσού της επιστροφής που εμφαίνεται :

— στη στήλη Α, εξαρτάται από την υποβολή της απόδειξης ότι το προϊόν παρασκευάστηκε πριν από τις 2 Απριλίου 1984, στην περίπτωση
που η επιστροφή αυτή είναι ανώτερη από εκείνη που εμφαίνεται για το προϊόν αυτό στη στήλη Β,
— στη στήλη Β, εξαρτάται από την υποβολή της απόδειξης ότι το προϊόν παρασκευάστηκε πριν από την έναρξη της γαλακτοκομικής
περιόδου 1984/85, στην περίπτωση που η επιστροφή αυτή είναι ανώτερη από εκείνη που εμφαίνεται για το προϊόν αυτό στη στήλη Α.
Όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση 04.03 Β του Κοινού Δασμολογίου, η προαναφερθείσα απόδειξη μπορεί να αντικα
τασταθεί από την απόδειξη ότι το βούτυρο που υπάγεται στη διάκριση 04.03 Α, που χρησιμοποιήθηκε σαν πρώτη ύλη για την παρασκευή
του εν λόγω προϊόντος παρασκευάστηκε πριν από τις 2 Απριλίου 1984.
'Οσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση ex 23.07 Β του Κοινού Δασμολογίου, η προαναφερθείσα απόδειξη μπορεί να συμ
πληρωθεί με την απόδειξη ότι το αποκορυφωμένο γάλα ή το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη, που ενσωματώθηκε στα προϊόντα που υπά
γονται στη διάκριση ex 23.07 Β, παρασκευάστηκε μετά την έναρξη της γαλακτοκομικής περιόδου 1984/85.
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(') Ουδεμία επιστροφή χορηγείται όταν πρόκειται για ένα προϊόν μείγματος που υπάγεται στην κλάση αυτή, το οποίο περιέχει ορρό
γάλακτος ή/και λακτόζη που έχουν προστεθεί.
Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεωνO ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση που προβλέπεται
για το σκοπό αυτόν αν προσετέθησαν ή όχι στο προϊόν ορρός γάλακτος ή/και λακτόζη.
(2) Για τον υπολογισμό της ,ιεριεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος των προστιθεμένων ουσιών
που δεν προέρχονται από γάλα ή/και της λακτόζης.
Όταν πρόκειται για ένα προϊόν μείγματος που υπάγεται στη διάκριση αυτή, το οποίο περιέχει ορρό γάλακτος ή/και λακτόζη που

έχουν προστεθεί, το τμήμα που αντιπροσωπεύει τον ορρό γάλακτος ή/και τη λακτόζη που προστίθενται δεν λαμβάνεται υπόψη για

τον υπολογισμό του ποσού της επιστροφής.
Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεωνO ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση που προβλέπεται
για τον σκοπό αυτόν :

— την πραγματική περιεκτικότητα κατά βάρος του ορρού γάλακτος ή/και της λακτόζης που προστίθενται ανά 100 χιλιόγραμμα του

τελικού προϊόντος και, ιδίως
— την περιεκτικότητα σε λακτόζη του προστιθέμενου ορρού γάλακτος
(4) Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη το βάρος των προστιθεμένων ουσιών
που δεν προέρχονται από γάλα ή/και της λακτόζης. Το ποσό της επιστροφής για 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος που υπάγεται στην
κλάση αυτή είναι ίσο με το άθροισμα των ακόλουθων στοιχείων :
α) Το αναγραφόμενο ποσό ανά χιλιόγραμμο πολλαπλασιαζόμενο με το βάρος του μέρους γάλακτος που εμπεριέχεται σε 100 χιλιό
γραμμα του προϊόντος. Εν τούτοις στην περίπτωση κατά την οποία έχουν προστεθεί στο προϊόν ορρός γάλακτος ή/και λακτόζη,
το αναγραφόμενο ποσό ανά χιλιόγραμμο πολλαπλασιάζεται με το βάρος του μέρους γάλακτος εκτός του ορρού γάλακτος ή/και
λακτόζης που προστίθενται, το οποίο εμπεριέχεται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος.
6) Ένα στοιχείο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1098/68.
Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεωνO ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση που προβλέπεται
για το σκοπό αυτόν:
— την πραγματική περιεκτικότητα κατά βάρος του ορρού γάλακτος ή/και της λακτόζης που προστίθενται ανά 100 χιλιόγραμμα του
τελικού προϊόντος και, ιδίως
— την περιεκτικότητα σε λακτόζη του προστιθέμενου ορρού γάλακτος.
(0 Το ποσό της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος που υπάγεται στη διάκριση αυτή είναι ίσο με το άθροισμα των ακόλου
θων στοιχείων :
α) Το αναγραφόμενο ποσό ανά 100 χιλιόγραμμα.
Εν τούτοις στην περίπτωση κατά την οποία έχουν προστεθεί στο προϊόν ορρός γάλακτος ή/και λακτόζη, το αναγραφόμενο ποσό
ανά 100 χιλιόγραμμα :
— πολλαπλασιάζεται με το βάρος του μέρους γάλακτος εκτός του ορρού γάλακτος ή/και της λακτόζης που προστίθενται, το
οποίο εμπεριέχεται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος
και ακολούθως
— διαιρείται διά του βάρους του μέρους γάλακτος που εμπεριέχεται σε 100 χιλιόγραμμα του προϊόντος.
6) Ένα στοιχείο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1098/68.
Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεωνO ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση που προβλέπεται
για το σκοπό αυτόν :
— την πραγματική περιεκτικότητα κατά βάρος του ορρού γάλακτος ή/και της λακτόζης που προστίθενται ανά 100 χιλιόγραμμα του
προϊόντος και, ιδίως
— την περιεκτικότητα σε λακτόζη του προστιθέμενου ορρού γάλακτος.
Ο Καμία επιστροφή δεν χορηγείται κατά την εξαγωγή τυριών των οποίων η τιμή «ελεύθερο στα σύνορα» του κράτους μέλους εξαγω
γής πριν από την εφαρμογή της επιστροφής και του νομισματικού εξισωτικού ποσού, είναι μικρότερη από 140 ΕCU ανά 100 χιλιό
γραμμα. Ο περιορισμός αυτός σε 140 ΕCU ανά 100 χιλιόγραμμα δεν εφαρμόζεται στα τυριά που υπάγονται στη διάκριση 04.04 Ε I ex
Υ)·

Ο Η επιστροφή που εφαρμόζεται στους τυρούς που παρουσιάζονται σε άμεση συσκευασία που περιέχει επίσης υγρό διατηρήσεως ιδίως
άλμη, χορηγείται επί του καθαρού βάρους μετά μείωση του βάρους του υγρού αυτού.
(') Κατά την εκπλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεωνO ενδιαφερόμενος υποχρεούται να αναγράψει στη δήλωση που προβλέπεται
για το σκοπό αυτόν :
— την περιεκτικότητα κατά βάρος του αποκορυφωμένου γάλακτος εις κόνιν,
— την περιεκτικότητα κατά βάρος των προστιθέμενων ορρού γάλακτος ή/και της λακτόζης
καθώς και
— την περιεκτικότητα σε λακτόζη του προστιθέμενου ορρού γάλακτος
ανά 100 χιλιόγραμμα του τελικού προϊόντος.
(') Θεωρούνται ως ειδικά σύνθετα τρόφιμα τα σύνθετα τρόφιμα τα οποία περιέχουν αποκορυφωμένο γάλα εις κόνιν και άλευρο ιχθύος
ή/και πλέον των 9 γραμμαρίων σιδήρου ή/και πλέον των 1,2 γραμμαρίων χαλκού ανά 100 χιλιόγραμμα προϊόντος.
(") Ποσό που ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφοι 3 έως 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2729/81 .
ΠΡΟΣΟΧΗ: — Οι ζώνες Α, Β, Γ, Δ και Ε είναι αυτές που καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1098/68, όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2283 /81 .

— Θεωρούνται ως «Χώρες της Αραβικής Χερσονήσου» κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού, οι ακόλουθες χώρες που
ευρίσκονται επί της Χερσονήσου καθώς και οι περιοχές που συνδέονται με αυτές: Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ,
το Κουβέιτ, το Σουλτανάτο του Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Αμπού Νταμπί, Ντουμπάι, Σαρχάζ, Αζμάν, Ουμ
αλ Καϊγουέν, Φουτζεϊρά, Ρας αλ Καϊμάχ), Αραβική Δημοκρατία της Υεμένης (Βόρειος Υεμένη) και η Λαϊκή Δημοκρατία
της Υεμένης (Νότιος Υεμένη).

Για τον υπολογισμό της περιεκτικότητος κατά βάρος εις λιπαράς ουσίας το βάρος εις λιπαράς ουσίας που δεν προέρχονται από γάλα δεν
λαUβάνεται υπόψη.

