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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2271/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Οκτωβρίου 2000
για τροποποίηση των ποσοστών των επιστροφών που εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκιµικά προϊόντα
που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα οποία δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1255/1999 του Συµβουλίου, της 17ής
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα του
γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων (1) όπως τροποποιήθηκε τελευταία, από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1670/2000 (2), και
ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Τα ποσοστά των επιστροφών που εφαρµόζονται από την 1η
Οκτωβρίου 2000 στα προϊόντα που αναφέρονται στο
παράρτηµα, που εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων τα
οποία δεν υπάγονται στο παράρτηµα Ι της συνθήκης, καθορίστηκαν από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2069/2000 της
Επιτροπής (3).

(2)

Η εφαρµογή των κανόνων και των κριτηρίων, που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2069/2000 στα στοιχεία
που διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή, οδηγεί στην
τροποποίηση των ποσοστών των ισχυουσών επιστροφών,
όπως αναφέρεται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα ποσοστά των επιστροφών που καθορίζονται στον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2069/2000 αντικαθίστανται από τα ποσοστά που αναφέρονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 13 Οκτωβρίου 2000.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2000.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48.
(2) ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 10.
(3) ΕΕ L 246 της 30.9.2000, σ. 25.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2000, για τροποποίηση του ύψους των επιστροφών που
εφαρµόζονται σε ορισµένα γαλακτοκοµικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων που δεν υπάγονται
στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

ex 0402 10 19

Περιγραφή εµπορευµάτων

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά µορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
λοιπών γλυκαντικών, µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες <1,5 % (PG
2):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3501
β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

ex 0402 21 19

ex 0405 10

Ύψος των
επιστροφών

—
15,00

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά µορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
λοιπών γλυκαντικών, µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 26 % (PG 3):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων στα οποία είναι ενσωµατωµένα, υπό µορφή
προϊόντων εξοµοιουµένων προς το PG 3, βούτυρο ή κρέµα γάλακτος σε µειωµένη
τιµή, που πραγµατοποιείται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2571/97

34,88

β) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

68,00

Βούτυρο µε κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 % (PG 6):
α) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων τα οποία περιέχουν βούτυρο ή κρέµα
γάλακτος µειωµένης τιµής και είναι κατασκευασµένα υπό τις συνθήκες που
προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2571/97

75,00

β) σε περίπτωση εξαγωγής εµπορευµάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
2106 90 98, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος ίσης ή ανώτερης του
40 % κατά βάρος

177,25

γ) σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εµπορευµάτων

170,00

