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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1967/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 16ηr Σεπτεµβρου 1998
για τον καθορισµ των αντιπροσωπευτικν τιµν και των ποσν των πρσθετων δασµν
κατ την εισαγωγ µελσσαr στον τοµα τηr ζχαρηr
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συµβουλου, τηr
30r Ιουνου 1981, για κοιν οργνωση αγορr στον τοµα
τηr ζχαρηr (1), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ τον
κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1148/98 (2),
τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 1422/95 τηr Επιτροπr, τηr 23ηr
Ιουνου 1995, για καθορισµ των λεπτοµερειν εφαρµογr
για την εισαγωγ µελσσαr στον τοµα τηr ζχαρηr και
για τροποποηση του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (3),
και ιδωr το ρθρο 1 παργραφοr 2 και το ρθρο 3 παργραφοr 1,
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΚ) αριθ. 1422/95 προβλπει τι η τιµ
cif κατ την εισαγωγ µελσσαr, αποκαλοµενη στο εξr
«αντιπροσωπευτικ τιµ», καθορζεται σµφωνα µε τον
κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 τηr Επιτροπr (4)· τι η τιµ
αυτ εννοεται τι καθορζεται για τον ποιοτικ τπο που
ορζεται στο ρθρο 1 του προαναφερµενου κανονισµο·
τι η αντιπροσωπευτικ τιµ τηr µελσσαr υπολογζεται
για να τπο διλευσηr των κοινοτικν συνρων, ο οποοr
εναι το µστερνταµ· τι η τιµ αυτ πρπει να υπολογζεται µε βση τιr πλον ευνοϊκr δυναττητεr αγορr στη
διεθν αγορ, οι οποεr διατυπνονται βσει των τιµν
αυτr τηr αγορr προσαρµοζµενων σε συνρτηση µε τιr
ενδεχµενεr διαφορr ποιτηταr σε σχση µε τον ποιοτικ
τπο· τι ο ποιοτικr τποr τηr µελσσαr καθορζεται απ
τον κανονισµ (ΕΟΚ) αριθ. 785/68·
τι, για τη διαπστωση των πλον ευνοϊκν δυνατοττων
αγορr στη διεθν αγορ, πρπει να λαµβνονται υπψη
λεr οι πληροφορεr σχετικ µε τιr προσφορr που γιναν
στη διεθν αγορ, οι τιµr που διαπιστθηκαν σε σηµαντικr αγορr στιr τρτεr χρεr και οι πρξειr πλησηr που
συνφθησαν στο πλασιο των διεθνν συναλλαγν, στοιχεα τα οποα η Επιτροπ πληροφορεται ετε µσω των
κρατν µελν ετε µε τα δικ τηr µσα· τι, για τη διαπστωση αυτ, σµφωνα µε το ρθρο 7 του κανονισµο
(ΕΟΚ) αριθ. 785/68, µπορε να βασιστε κανεr σε να µσο
ρο πολλν τιµν, µε την προϋπθεση τι αυτr ο µσοr
ροr µπορε να θεωρηθε αντιπροσωπευτικr τηr πραγµατικr τσηr τηr αγορr·
τι δεν λαµβνονται υπψη πληροφορεr ταν το εµπρευµα δεν εναι υγιr, ανθευτο και σµφωνο µε τα συναλλακτικ θη  ταν η τιµ που αναφρεται στην προσφορ
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δεν αφορ παρ µνο µα µικρ και µη αντιπροσωπευτικ
ποστητα τηr αγορr· τι, επσηr, πρπει να αποκλεισθον
οι τιµr προσφορr που µπορον να θεωρηθον µη αντιπροσωπευτικr τηr πραγµατικr τσηr τηr αγορr·
τι, για να ληφθον συγκρσιµα στοιχεα µε τη µελσσα
του ποιοτικο τπου, πρπει οι τιµr, ανλογα µε την
ποιτητα τηr προσφερµενηr µελσσαr, να αυξνονται  να
µεινονται σε συνρτηση µε τα αποτελσµατα τηr εφαρµογr του ρθρου 6 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 785/68·
τι µα αντιπροσωπευτικ τιµ µπορε να διατηρηθε κατ’
εξαρεσην αµετβλητη κατ τη διρκεια µιαr περιορισµνηr
περιδου, εφσον η τιµ προσφορr που αποτλεσε βση
για τον προηγοµενο καθορισµ τηr αντιπροσωπευτικr
τιµr δεν υππεσε στην αντληψη τηr Επιτροπr και εφσον
οι διαθσιµεr τιµr προσφορr, οι οποεr δεν φανεται να
εναι αρκοντωr αντιπροσωπευτικr τηr πραγµατικr τσηr
τηr αγορr, θα οδηγοσαν σε απτοµεr και σηµαντικr
µεταβολr τηr αντιπροσωπευτικr τιµr·
τι, εφσον υπρχει µα διαφορ µεταξ τηr τιµr ενεργοποησηr για το εν λγω προϊν και τηr αντιπροσωπευτικr
τιµr, πρπει να καθοριστον πρσθετοι δασµο κατ την
εισαγωγ µε τουr ρουr που προβλπονται στο ρθρο 3 του
κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1422/95· τι, σε περπτωση αναστολr των δασµν κατ την εισαγωγ, σε εφαρµογ του
ρθρου 5 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρπει να
καθορισθον ιδιατερα ποσ γι’ αυτοr τουr δασµοr·
τι η εφαρµογ αυτν των διατξεων συνεπγεται τον
καθορισµ των αντιπροσωπευτικν τιµν και των πρσθετων δασµν κατ την εισαγωγ των εν λγω προϊντων
σµφωνα µε το παρρτηµα του παρντοr κανονισµο·
τι τα µτρα που προβλπονται στον παρντα κανονισµ
εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr διαχερισηr
ζχαρηr,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικr τιµr και οι πρσθετοι δασµο που
εφαρµζονται κατ την εισαγωγ των προϊντων που αναφρονται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1422/95
καθορζονται σµφωνα µε το παρρτηµα.
ρθρο 2
Ο παρν κανονισµr αρχζει να ισχει στιr 17 Σεπτεµβρου
1998.
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Ο παρν κανονισµr εναι δεσµευτικr ωr προr λα τα µρη του και ισχει µεσα σε κθε
κρτοr µλοr.
Βρυξλλεr, 16 Σεπτεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Franz FISCHLER

Μλοr τηr Επιτροπr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµο για τον καθορισµ των αντιπροσωπευτικν τιµν και των ποσν των πρσθετων δασµν που
εφαρµζονται κατ την εισαγωγ µελσσαr στον τοµα τηr ζχαρηr

Κωδικr ΣΟ

Ποσ του δασµο που πρπει να
εφαρµζεται λγω τηr εισαγωγr
σε περπτωση αναστολr, η
Ποσ τηr αντιπροσωπευτικr τιµr
Ποσ του πρσθετου δασµο σε
οποα προβλπεται στο ρθρο 5
σε Ecu αν 100 χιλιγραµµα
Ecu αν 100 χιλιγραµµα καθαρο
του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1422/95
καθαρο βρουr του εν λγω
βρουr του εν λγω προϊντοr
σε Ecu αν 100 χιλιγραµµα
προϊντοr
καθαρο βρουr του εν λγω
προϊντοr (2)
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(1) Καθορισµr για τον ποιοτικ τπο πωr καθορζεται στο ρθρο 1 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, πωr τροποποιθηκε.
(2) Το ποσ αυτ, σµφωνα µε το ρθρο 5 του κανονισµο (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστ το δασµ του κοινο τελωνειακο
δασµολογου που αφορ τα προϊντα αυτ.

