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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1735/1999 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Αυγούστου 1999
για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης
σε φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

επιστροφών κατά την εξαγωγή, οι οποίες ισχύουν σήµερα,
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81 του Συµβουλίου, της 30ής
Ιουνίου 1981, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1148/98 της Επιτροπης (2), και ιδίως το άρθρο 19
παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας:
(1)

ότι οι επιστροφές που εφαρµόζονται κατά την εξαγωγή για
τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη έχουν καθορισθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1657/1999 της Επιτροπής (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1698/1999 (4)·

(2)

ότι η εφαρµογή των λεπτοµερειών που αναφέρονται στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1657/1999 στα στοιχεία για τα οποία
έλαβε γνώση η Επιτροπή οδηγεί στην τροποποίηση των

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 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 κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1657/
1999 είναι τροποποιηµένες σύµφωνα µε τα ποσά που ορίζονται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 5 Αυγούστου 1999.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 1999.
Για την Επιτροπή
Monika WULF-MATHIES
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 4ας Αυγούστου 1999, για τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της
λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση
Κωδικός προϊόντος

Επιστροφή
— EUR/100 kg —

1701 11 90 9100
1701 11 90 9910
1701 11 90 9950
1701 12 90 9100
1701 12 90 9910
1701 12 90 9950

42,21
42,73
42,21
42,73

(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

1701 91 00 9000

0,4589
— EUR/100 kg —

1701 99 10 9100
1701 99 10 9910
1701 99 10 9950

45,89
46,45
46,45
— EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg —

1701 99 90 9100

0,4589

( ) 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 17α παράγραφος 4 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81.
(2) Καθορισµός που αναστέλλεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2689/85 της Επιτροπής
(ΕΕ L 255 της 26.9.1985, σ. 12), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
3251/85 (ΕΕ L 309 της 21.11.1985, σ. 14).
1

5. 8. 1999

