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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2475/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 8ης Σεπτεμβρίου 1993

περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της
ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1981 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα της ζάχαρης ('), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1548/93 (2), και ιδίως το άρ
θρο 19 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,

νόμισμα που εκφράζεται σε νόμισμα των τρίτων χωρών και
αποτελούν τη βάση για τον καθορισμό των γεωργικών
ισοτιμιών των νομισμάτων των κρατών μελών· ότι οι
λεπτομέρειες εφαρμογής και o καθορισμός των μετατροπών

αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1068/93 της Επιτροπής (5),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Εκτιμώντας :
ότι οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθο
ρισθεί από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2433/93 της Επιτρο
πής (3) ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2433/93 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των
επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήμερα,
σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού ·

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
του Συμβουλίου (4) χρησιμοποιούνται για να μετατραπεί το

ΆρSρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και
όχι μετουσιωμένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 1785/81 και καθορίζονται στο παράρτημα του κανονι
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 2433/93 σύμφωνα με τα ποσά που ορίζο
νται στο παράρτημα.
ΆρSρο 2

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Σεπτεμβρίου
1993 .

O πάρων κανονισμος είναι δεσμευτικός ως προς ολα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξελλες, 8 Σεπτεμβρίου 1993.

Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 1993 περί τροποποιήσεως των επιστροφών κατά την
εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή (3)

— Ecu/100 kg —
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— Ecu/l % ζαχαρόζης x 100 kg —
1701 91 00 000

0,3833

— Ecu/100 kg —

1701 99 10 100
1701 99 10 910

38,33
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38,78

1701 99 10950

— Ecu/l % ζαχαρόζης x 100 kg —
1701 99 90 100

0,3833

C) Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92%. Αν η
απόδοση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης απέχει κατά 92%, το ποσό της
εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 766/68.

(2) Καθορισμός που αναστέλλεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτρο
πής (ΕΕ αριθ. L 255 της 26. 9. 1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 3251 /85 (ΕΕ αριθ. L 309 της 21 . 11 . 1985, σ. 14).
(3) Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκο
σλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση των
όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93.
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