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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3630/93 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 29ης Δεκεμβρίου 1993
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,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου της
30ής Ιουνίου 1992 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον
τομέα των σιτηρών ('), όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2193/93 (2), και ιδίως το άρθρο 13 παρά
γραφος 2 τρίτο εδάφιο,

του Συμβουλίου (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονι
σμό ( ΕΚ) αριθ. 3528/93 (5), χρησιμοποιούνται για να μετα
τραπεί το 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 μετα
τροπών αυτών έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 1068/93 της Επιτροπής (6) ■
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

Εκτιμώντας :
ότι, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού ( ΕΟΚ) αριθ.
1766/92, 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 οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαμβανομένων
υπόψη των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 2 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 της Επιτροπής (3) της 22ας
Ιουνίου 1993 περί θεσπίσεως των γενικών κανόνων σχετικά
με τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς
επίσης και των μέτρων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη σε περίπτωση διαταραχών στον τομέα των σιτηρών ·
ότι, για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου και
σικάλεως · ότι η επιστροφή που εφαρμόζεται στα προϊόντα
αυτά πρέπει να υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η ανα
γκαία ποσότητα σιτηρών για την παρασκευή των εξεταζόμε
νων προϊόντων · ότι οι ποσότητες αυτές έχουν καθορισθεί
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1533/93 ·

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου
(7) έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της Ευρω
παϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) · ότι η
απαγόρευση αυτή δεν εφαρμόζεται σε ορισμένες καταστά
σεις όπως εκείνες που απαριθμούνται κατά τρόπο περιορι
στικό στα άρθρα 2, 4, 5 και 7 ■ ότι πρέπει, συνεπώς, να
ληφθεί αυτό υπόψη κατά τον καθορισμό των επιστροφών ·
ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό
είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Αρθρο 1

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν ανα
γκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊ
όντα ανάλογα με τον προορισμό τους·

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόμενων στο
άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 προϊόντων, εκτός της βύνης, ως έχουν, καθορίζο
νται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

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

AρSρο 2

ότι οι αντιπροσωπευτικές ισοτιμίες της αγοράς που καθορί
ζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3813/92
(') ΕΕ αριθ. L 181 της 1 . 7. 1992, σ. 21 .
(2) ΕΕ αριθ. L 196 της 5. 8. 1993, σ. 22.
(3) ΕΕ αριθ. L 151 της 23. 6. 1993, σ. 15.

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου
1994.
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

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

Βρυξέλλες, 29 Δεκεμβρίου 1993.
Για την Επιτροπή
René SΤΕΙCΗΕΝ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 29ης Δεκεμβρίου 1993 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται
κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως
(Ecu/τόνο)

(Ecu/τόνο)
Κωδικός προϊόντος

Προορισμός (>)

Επιστροφή (2)
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01
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—

—
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—

—
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—

—
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1102 10 00 500

01

58,00

1 102 10 00 700

—

—

10040000 200

—

—

1102 1000 900

—

—

1103 11 10 200

01

— (3)

1103 11 10400

—

—

1103 11 10 900

—

—

1103 11 90 200

01

— C)

1103 11 90 800

—

—

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός (!)

Επιστροφή (2)

0709 90 60 000

—

—

071290 19 000

—

—

1001 1000 200

—

—

100110 00400

—

1001 90 91000

—

1001 90 99 000
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10040000400

—

—
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—

—

1005 90 00 000
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0

(') Προορισμοί :
01 όλες οι τρίτες χώρες,
02 άλλες τρίτες χώρες,
03 Ελβετία, Αυστρία, Λιχτενστάιν, Θέουτα και Μελίλια,
04 η ζώνη I, η ζώνη 111 6), η ζώνη VIII α), η Κούβα και η Ουγγαρία.

0 Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) μπορούν να χορηγηθούν μόνο με την τήρηση
των όρων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 .
C) Οταν αυτό το προϊόν περιέχει σιμιγδάλι συσσωματωμένο, ουδεμία επιστροφή κατά την εξαγωγή χορηγείται.

ΝΒ : Οι ζώνες είναι αυτές που ορίζονται στον κανονισμό ( ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 214 της 30. 7. 1992, σ. 20).

