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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2386/2002 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής ∆εκεµβρίου 2002
για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα
υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης
προϊόντος ενσωµατωµένου σε εµπόρευµα δεν µπορεί να
υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρµόζεται για το ίδιο
προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
(4)

Τα ποσά επιστροφής που καθορίζονται µε τον παρόντα
κανονισµό µπορούν να προκαλέσουν αντικείµενο προκαθορισµού, δεδοµένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους επόµενους µήνες δεν µπορεί να προβλεφθεί από τώρα.

(5)

Οι δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται σχετικά µε τις επιστροφές που µπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων ενσωµατωµένων σε εµπορεύµατα µη υπαγόµενα στο παράρτηµα Ι της συνθήκης ενδέχεται να απειληθούν από τον προκαθορισµό υψηλών ποσών επιστροφής.
Σκόπιµο είναι, συνεπώς, να λαµβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις µέτρα διαφύλαξης χωρίς ωστόσο να εµποδίζεται η
σύναψη µακροπρόθεσµων συµβάσεων. Ο καθορισµός ενός
ειδικού ποσού επιστροφής για τον προκαθορισµό επιστροφών είναι ένα µέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων αυτών στόχων.

(6)

Οι επιστροφές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό
µπορεί να αποτελέσουν αντικείµενο προκαθορισµού, δεδοµένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους προσεχείς µήνες
δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από τώρα.

(7)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27
παράγραφος 5 στοιχείο α) και παράγραφος 15,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η διαφορά µεταξύ των τιµών
των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ),
δ), στ), ζ) και η) του κανονισµού αυτού στο διεθνές εµπόριο
και των τιµών στην Κοινότητα µπορεί να καλυφθεί δι' επιστροφής κατά την εξαγωγή όταν τα εν λόγω προϊόντα
εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα του κανονισµού αυτού· µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου
2000, περί θεσπίσεως κοινών λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του συστήµατος επιστροφών κατά την εξαγωγή και
των κριτηρίων καθορισµού του ύψους των για ορισµένα
γεωργικά προϊόντα εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη
υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της συνθήκης (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1052/
2002 (4), προσδιορίζονται εκείνα εκ των προϊόντων για τα
οποία είναι σκόπιµο να καθορίζεται το ύψος της επιστροφής
που θα εφαρµόζεται όταν αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(1)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1520/2000, το ποσό της επιστροφής, ανά 100
χιλιόγραµµα καθενός από τα θεωρούµενα βασικά προϊόντα,
πρέπει να καθορίζεται για κάθε µήνα.

(2)

Το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 καθώς και το άρθρο 11 της συµφωνίας η οποία
συνήφθη στο πλαίσιο των πολυµερών διαπραγµατεύσεων
του Γύρου της Ουρουγουάης επί θεµάτων γεωργίας επιβάλλουν όπως η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή

(3)
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το ύψος των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα του παραρτήµατος Α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και του άρθρου 1
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, όταν
αυτά εξάγονται υπό µορφή εµπορευµάτων συµπεριλαµβανοµένων
στο παράρτηµα V του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2003.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 30 ∆εκεµβρίου 2002.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 30ής ∆εκεµβρίου 2002, για καθορισµό του ύψους των επιστροφών για ορισµένα
προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης εξαγόµενα υπό µορφή εµπορευµάτων µη υπαγοµένων στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης

Προϊόν

Ζάχαρη λευκή:

Ποσά επιστροφών σε EUR/100kg
Σε περιπτώσεις προκαθορισµού

Λοιπές

44,17

44,17

