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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1621/91 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 13ης Ιουνίου 1991

περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των
αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή

Έχοντας υπόψη :

σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν ανα
γκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊ
όντα ανάλογα με τον προορισμό τους·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2727/75 του Συμβουλίου της
29ης Οκτωβρίου 1975 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3577/90 (2), και ιδίως το άρθρο
16 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο,
τη γνώμη της Νομισματικής Επιτροπής

Εκτιμώντας :
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού και των
τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να
καλυφθεί από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ·
ότι, δυνάμει του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2746/75 του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1975 περί
θεσπίσεως, στον τομέα των σιτηρών, των γενικών κανόνων
σχετικά με τη χορήγηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή
και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους (3), οι επιστρο
φές καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη, αφενός, η κατά
σταση και οι προοπτικές εξελίξεως των διαθεσίμων ποσοτή
των σιτηρών και των τιμών τους στην αγορά της Κοινότη
τας και, αφετέρου, οι τιμές των σιτηρών και των προϊόντων
του τομέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά · ότι, κατά το εν
λόγω άρθρο, έχει επίσης σημασία να εξασφαλισθεί στις
αγορές των σιτηρών μια ισορροπία και μια κανονική
εξέλιξη των τιμών και των συναλλαγών και, επιπλέον, να
ληφθεί υπόψη η οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων
εξαγωγών και η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά
της Κοινότητας·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2746/75 καθόρισε στο άρθρο
3 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για
τον υπολογισμό της επιστροφής των σιτηρών ·

ότι, για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου και
σικάλεως τα ειδικά αυτά κριτήρια καθορίζονται στο άρθρο
4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2746/75 · ότι η επιστροφή
που εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά πρέπει να υπολογίζε
ται αφού ληφθεί υπόψη η αναγκαία ποσότητα σιτηρών για
την παρασκευή των εξεταζόμενων προϊόντων · ότι οι ποσό
τητες αυτές έχουν καθορισθεί στον κανονισμό αριθ. 162/67/
ΕΟΚ της Επιτροπής (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1607/71 (5)·
(')
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L 281 της 1 . 11 . 1975, σ. 1 .
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128 της 27. 6. 1967, σ. 2574/67.
L 168 της 27. 7. 1971 , α 16.

ότι η επιστροφή καθορίζεται μία φορά το μήνα · ότι δύνα
ται να τροποποιείται ενδιαμέσως

ότι, για να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία του
καθεστώτος των επιστροφών, o υπολογισμός τους πρέπει να
βασίζεται στα εξής :

— για νομίσματα τα οποία διατηρούν μεταξύ τους σχέση
μέγιστου στιγμιαίου ανοίγματος όψεως 2,25 %, σε συντε
λεστή μετατροπής που βασίζεται στην κεντρική τιμή,
πολλαπλασιαζόμενο με τον διορθωτικό συντελεστή 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. 2205/90 (7);

— για τα άλλα νομίσματα, σε συντελεστή μετατροπής που
βασίζεται στο μέσο όρο των τιμών του Ecu που δημοσι
εύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,\ σειρά C, κατά τη διάρκεια μιας συγκεκρι
μένης περιόδου και που πολλαπλασιάζεται με το διορθω
τικό συντελεστή που αναφέρεται στην προηγούμενη
περίπτωση ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σιτηρών, και ιδίως
στις τιμές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη
διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόμενων στο
άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2727/75 προϊόντων, ως έχουν, καθορίζονται στα ποσά που
ορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 14 Ιουνίου 1991 .
(6) ΕΕ αριθ. L 94 της 7. 4. 1989, σ. 13.
C) ΕΕ αριθ. L 355 της 18. 12. 1990, σ. 10.
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 1991 .
Για την Επιτροπή
Ray MAC SHARRY

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 1991 περί καθορισμού των επιστροφών που
εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή
σικάλεως
(Ecu/tovo)
Κωδικός προϊόντος

07099060 000
0712 90 19000

1001 10 10000

1001 1090000

1001 9091000
1001 90 99000

Προορισμός (')

Επιστροφή
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—

—

—
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05
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25,00
24,00
20,00

07

1003 00 10000

1003 00 90000

100400 10000
100400 90 000
1005 10 90 000

1005 90 00 000

1007 00 90 000

1008 2000000

—
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89,00
20,00

04

05
06

1002 00 00000

25,00
30,00
20,00

—
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—

25,00
30,00
20,00

—

—

—

—

—

—

03
02

65,00
0

—

—

—

—

11010000100

01

119,00

11010000 130

01

105,00

11010000 150

01

97,00

1101 0000170

01

90,00

01

80,00

1101 00 00 180

1101 0000 190 '
1101 00 00900

1102 10 00 600
1102 10 00900

—

—

—

—

01
—

119,00
—

1103 11 10100

01

150,00

1103 11 10 200

01

150,00

1103 11 10 500

01

0

1103 11 10 900

01

0

01

119,00

1103 11 90 100

1103 1190900

—

—
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(') Προορισμοί :
01 Όλες οι τρίτες χώρες,
02 Άλλες τρίτες χώρες
03 Ελβετία, Αυστρία και Λιχτενστάιν,
04 Ελβετία, Αυστρία, Λιχτενστάιν, Θέουτα και Μελίλια,
05 Ζώνη II 6),
06 Σοβιετική Ένωση,
07 Κορέα.

ΝΒ : Οι ζώνες είναι αυτές που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1124/77 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L
134 της 28. 5. 1977, σ. 53), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3049/89
(ΕΕ αρι& L 292 της 11 . 10. 1989, σ. 10).
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