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Αριθ. L 83/91

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 778/90 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Μαρτίου 1990

περί καθορισμού των επιστροφών κατή την εξαγωγή ελαιόλαδου
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας

προσωπευτικης περιόδου μεταξύ της τιμής αυτής και εκείνης
του ελαιόλαδου · ότι το ποσό της επιστροφής δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερο από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της
τιμής του ελαιόλαδου στην Κοινότητα και εκείνης στη
διεθνή αγορά, προσαρμοσμένης, κατά περίπτωση, για να
ληφθούν υπόψη οι δαπάνες εξαγωγής των προϊόντων στην
τελ£υταία αγορά ·

την πράξη προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας,
τον κανονισμό αριθ. 136/66/EOK του Συμβουλίου της 22ας
Σεπτεμβρίου 1966 περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως
αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών ('), όπως τροποποι
ήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2902/89 (2),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1650/86 του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1986 σχετικά με τις επιστροφές και τις εισφορές
κατά την εξαγωγή του ελαιόλαδου (3), και ιδίως το άρθρο 3
παράγραφος 1 πρώτη πρόταση,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής,
Εκτιμώντας:

ότι, κατά το άρθρο 20 του κανονισμού αριθ. 136/66/EOK,
όταν η τιμή εντός της Κοινότητας είναι υψηλότερη των

διεθνών τιμών, η διαφορά μεταξύ των τιμών αυτών δύναται
να καλύπτεται με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ελαιό
λαδου προς τις τρίτες χώρες ·
ότι οι τρόποι σχετικά με τον καθορισμό και τη χορήγηση
της επιστροφής κατά την εξαγωγή του ελαιόλαδου θεσπί
σθηκαν από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1650/86 και

(ΕΟΚ) αριθ. 616/72 της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2962/77 (5) ·
ότι, κατά το άρθρο 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1650/86, η επιστροφή πρέπει να είναι η ίδια για όλη
την Κοινότητα·

ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1650/86, η επιστροφή για το ελαιόλαδο πρέπει να καθορι
στεί λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές
εξελίξεως στην αγορά της Κοινότητας τις τιμές του ελαιό
λαδου και τις διαθεσιμότητες καθώς και τις τιμές του ελαι
όλαδου στη διεθνή αγορά · ότι, ωστόσο, στην περίπτωση
κατά την οποία η κατάσταση στη διεθνή αγορά δεν επιτρέ
πει να καθοριστούν οι ευνοϊκότερες τιμές του ελαιόλαδου,
μπορεί να ληφθεί υπόψη η τιμή των κυριότερων ανταγωνι
στικών φυτικών ελαίων στην αγορά αυτή, και η διαφορά
που διαπιστώνεται στις τιμές κατά τη διάρκεια μιας αντι
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ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1650/86, μπορεί να αποφασισθεί να καθορισθεί η
επιστροφή με διαγωνισμό· ότι o διαγωνισμός αφορά το
ποσό της επιστροφής και μπορεί να περιοριστεί σε
ορισμένες χώρες προορισμού, ορισμένες ποσότητες ποιότη
τες και παρουσιάσεις·

ότι, κατά το άρθρο 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1650/86, όταν η κατάσταση της διεθνούς
αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών το καθι
στούν απαραίτητο, οι επιστροφές για το ελαιόλαδο καθορί
ζονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τον προορισμό ·
ότι οι επιστροφές καθορίζονται, κατά το άρθρο 3 παράγρα
φος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1650/86, τουλάχιστον
μία φορά το μήνα · ότι, σε περίπτωση ανάγκης τροποποι
ούνται ενδιαμέσως·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα του ελαιόλαδου, και
ιδίως στην τιμή του προϊόντος αυτού στην Κοινότητα και
στην αγορά τρίτων χωρών, οδηγεί στον καθορισμό της
επιστροφής στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα·
ότι προκειμένου να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία
του καθεστώτος των εισφορών o υπολογισμός τους πρέπει
να βασίζεται στα εξής :
— για τα νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους
σχέση μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε
συντελεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική
τους τιμή, πολλαπλασιαζόμενο με το διορθωτικό συντε
λεστή που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1676/85
του Συμβουλίου (6), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1636/87 (7),

— για τα άλλα νομίσματα, σε τιμή μετατροπής που βασίζε
ται στον αριθμητικό μέσο των συναλλαγματικών ισοτι
μιών όψεως καθενός από αυτά τα νομίσματα, όπως αυτή
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης περιόδου
σε σχέση με τα νομίσματα της Κοινότητας που αναφέ
ρονται στην προηγούμενη περίπτωση, και του προανα
φερθέντος συντελεστή ·
(6) ΕΕ αριθ. L 164 της 24. 6. 1985, σ. 1 .
C) ΕΕ αριθ. L 153 της 13 . 6. 1987, σ. 1 .
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ότι το άρθρο 275 της πράξης προσχώρησης προβλέπει ότι
μπορούν να χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή
προς την Πορτογαλία · ότι η εξέταση της καταστάσεως και
των διαφόρων επιπέδων τιμών οδηγεί στο να μην εξετασθεί
o καθορισμός επιστροφής κατά την εξαγωγή προς την
Πορτογαλία ■

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονι
σμού αριθ. 136/66/EOK καθορίζονται στα ποσά που
ορίζονται στο παράρτημα.
Άρθρο 2

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Λιπαρών Ουσιών,

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου
1990.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 1990.
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 1990 κερί καθορισμού των επιστροφών κατά την
εξαγωγή ελαιόλαδου
(Ecu/100 kg)
Κωδικός προϊόντος

Ποσό επιστροφής (')

15091090 100

63,49

15091090900

99,50

150990 00100

72,00

15099000900

105,09

151000 90100

15,39

151000 90900

47,66

C) Για τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρSρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2730/79 της Επιτροπής (ΕΕ αριS. L 317
της 12. 12. 1979, σ. 1 ), καδώς και για τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες.

ΝΒ: Οι κωδικοί των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποι

ημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 366 της 24. 12. 1987, σ. 1 ).

