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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3006/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Δεκεμβρίου 1995

για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της όρυζας και των
θραυσμάτων της
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1976 περί κοινής οργανώσεως αγοράς της
όρυζας (!). όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 1530/95 (2), και ιδίως το άρθρο 14 παρά
γραφος 3 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας :

γκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊ
όντα ανάλογα με τον προορισμό τους·
ότι, για να ληφθεί υπόψη η υπάρχουσα ζήτηση για
συσκευασμένο μακρόσπερμο ρύζι σε ορισμένες αγορές
πρέπει να προβλεφθεί o καθορισμός ειδικής επιστροφής
όσον αφορά το προϊόν αυτό ·

ότι η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται τουλάχιστον μία
φορά το μήνα · ότι δύναται να τροποποιείται ενδιαμέσως ·
ότι η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα
κατάσταση της όρυζας, και ιδίως στις τιμές της όρυζας και
των θραυσμάτων εντός της Κοινότητας και στη διεθνή
αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα ποσά
που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού ·

ότι, κατά το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1418/76, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού
αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών μέσα στην

Κοινότητα δύναται να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά
την εξαγωγή·

ότι, δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1418/76, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται
αφού ληφθούν υπόψη αφενός η κατάσταση και οι προοπτι
κές εξελίξεως των διαθεσίμων ποσοτήτων των σιτηρών
καθώς και οι τιμές τους στην αγορά της Κοινότητας και
αφετέρου οι τιμές των σιτηρών και των προϊόντων του
τομέα των σιτηρών στη διεθνή αγορά · ότι σύμφωνα με το
ίδιο άρθρο έχει επίσης σημασία να εξασφαλισθεί στις
αγορές των σιτηρών μια ισορροπημένη κατάσταση και μια
κανονική εξέλιξη των τιμών και των συναλλαγών και,
επιπλέον, να ληφθεί υπόψη η οικονομική πλευρά των
σχεδιαζόμενων εξαγωγών και η ανάγκη αποφυγής διαταρα
χών στην αγορά της Κοινότητας ·

ότι με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 του Συμβουλίου

(4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1380/95 (5), έχουν απαγορευθεί οι συναλλαγές μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρα
τίας 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, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2815/95 του Συμβουλίου (6) · 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 :

ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1361/76 της Επιτροπής (3)
καθόρισε τη μέγιστη ποσότητα θραυσμάτων που μπορεί να

περιέχεται στην όρυζα για την οποία καθορίζεται η
επιστροφή κατά την εξαγωγή και όρισε το ποσοστό μειώ
σεως που πρέπει να εφαρμόζεται στην επιστροφή αυτή όταν
η αναλογία θραυσμάτων που περιέχονται στην όρυζα που
εξάγεται είναι ανώτερη από τη μέγιστη αυτή ποσότητα ·
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 καθορίζει στο άρθρο
14 παράγραφος 5 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής
κατά την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων ·

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερομένων στο
άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 προϊόντων,
ως έχουν, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στην παρά
γραφο 1 στοιχείο γ) του εν λόγω άρθρου, καθορίζονται στα
ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

ότι η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτή
σεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν ανα

O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου

( ) ΕΕ αριθ. L 166 της 25. 6. 1976, σ. 1 .
( ) ΕΕ αριθ. L 148 της 30. 6. 1995, σ. 5.
( ) EE αριθ. L 154 της 15. 6. 1976, σ. 11 .

(4) ΕΕ αριθ. L 102 της 28. 4. 1993, σ. 14.
(5) ΕΕ αριθ. L 138 της 21 . 6. 1995, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 297 της 9. 12 . 1995 , σ. 1 .
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O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1995.
Για την Επιτροπή
Franz FΙSCΗLΕR

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 22ος Δεκεμβρίου 1995 για καθορισμό των επιστροφών που
εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της
(Ecu / τόνο)

(Ecu / τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός (')

Επιστροφή (2)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός (')

Επιστροφή 0

1006 20 11 000

01

1006 30 65 100

1006 20 13 000

01

01
02

1006 20 15 000

01

204,00
204,00
204,00

255,00
261,00
266,00
255,00

1006 2017 000

03
04
1006 30 65 900

1006 2092 000

01

1006 2094000

01

1006 2096 000

01

204,00
204,00
204,00

1006 2098 000

04

01

1006 30 23 000

01

1006 30 25 000

01

1006 30 67 900

204,00
204,00
204,00

100630 27 000
100630 42 000

01

1006 30 44 000

01

1006 30 46 000

01

204,00
204,00
204,00

01
02

03
04
1006 3092 900

01
04

1006 3094100

01
02

03

1006 3048 000
1006 30 61 100

04
01
02
03
04

1006 3061 900

01
04

1006 30 63 100

01
02
03
04

1006 30 63 900

01
04

255,00
261,00
266,00
255,00
255,00
255,00
255,00
261,00
266,00
255,00
255,00
255,00

255,00
255,00

1006 30 67 100

1006 30 92 100

1006 30 21 000

01

1006 30 94900

01
04

1006 30 96100

01

02
03
04
1006 3096900

01
04

255,00
261,00
266,00
255,00

255,00
255,00
255,00
261,00
266,00
255,00
255,00
255,00
255,00
261,00
266,00
255,00
255,00
255,00

1006 3098 100

1006 3098 900
1006 4000 000

C) Προορισμοί :

01
02
03
04

Λιχτενστάιν, Ελβετία και κοινότητες Λιβίνιο και Καμπιόνε ντ' Ιτάλια,
οι ζώνες I, II, III, VI, Θέουτα και Μελίλια,
οι ζώνες IV, V, VII γ), Καναδάς και η ζώνη VIII, εκτός από Σουρινάμ, Γουιάνα και Μαδαγασκάρη,
οι προορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3665/87 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε.

(2) 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 τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 990/93 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2815/95.

NB: Oι ζώνες είναι εκείνες που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2145/92 όπως τροποποιήθηκε.

