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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 550/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Μαρτίου 2003
για τον καθορισµό των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχαρης σε
φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδοµάδες.
Είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάµεση χρονική
περίοδο.

(6)

Σύµφωνα µε το άρθρο 27 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του
κανονισµού (EK) αριθ. 1260/2001, η κατάσταση της παγκόσµιας αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες ορισµένων αγορών
µπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της
επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
του εν λόγω κανονισµού ανάλογα µε τον προορισµό.

(7)

Η σηµαντική και ταχεία αύξηση των προτιµησιακών εισαγωγών ζάχαρης από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων από
την αρχή του έτους 2001, καθώς και των εξαγωγών
ζάχαρης από την Κοινότητα προς τις χώρες αυτές φαίνεται
να είναι τελείως τεχνητή.

Έχοντας υπόψη:
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 από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5
δεύτερο εδάφιο,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

∆υνάµει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001, η διαφορά µεταξύ των τιµών της διεθνούς αγοράς
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισµού και των τιµών των
προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας, δύναται να
καλυφθεί µε µια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(8)

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση µε την επανεισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του τοµέα της
ζάχαρης που έχουν επωφεληθεί επιστροφής κατά την εξαγωγή, πρέπει να µην καθοριστεί για το σύνολο των χωρών
των δυτικών Βαλκανίων εισφορά ή επιστροφή για τα
προϊόντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό.

(2)

Κατά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι επιστροφές
για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, µη
µετουσιωµένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, πρέπει
να καθορισθούν αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής και της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα
κοστολογικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 28 του
εν λόγω κανονισµού. Κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η οικονοµική πλευρά των προβλεποµένων
εξαγωγών.

(9)

Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά
κατάσταση των αγορών στον τοµέα της
τις τιµές στο χρηµατιστήριο ή τις τιµές
κοινοτική και διεθνή αγορά, πρέπει να
στροφή στα κατάλληλα ποσά.

(10)

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

(3)

(4)

Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αυτός ορίζεται στο παράρτηµα Ι σηµείο ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001. Η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου,
σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 4 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001. Η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής, της 7ης
Σεπτεµβρίου 1995, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής της
χορηγήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τοµέα
της ζάχαρης (3). Το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται
κατ' αυτόν τον τρόπο, όσον αφορά την αρωµατισµένη ή
µετά προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρµοσθεί στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθορισθεί ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής.
Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται να
καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως.

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1.
(2) ΕΕ L 104 της 20.4.2002, σ. 26.
(3) ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.

και την παρούσα
ζάχαρης και ιδίως
της ζάχαρης στην
καθορισθεί η επι-

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές που θα χορηγηθούν κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, σε φυσική κατάσταση και µη
µετουσιωµένων, καθορίζονται σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 28 Μαρτίου 2003.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Κωδικός προϊόντος

Προορισµός

Μονάδα µέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

S00

ευρώ/100 kg

40,25 (1)

1701 11 90 9910

S00

ευρώ/100 kg

40,93 (1)

1701 12 90 9100

S00

ευρώ/100 kg

40,25 (1)

1701 12 90 9910

S00

ευρώ/100 kg

40,93 (1)

1701 91 00 9000

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4375

1701 99 10 9100

S00

ευρώ/100 kg

43,75

1701 99 10 9910

S00

ευρώ/100 kg

44,49

1701 99 10 9950

S00

ευρώ/100 kg

44,49

1701 99 90 9100

S00

ευρώ/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4375

Σηµείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισµών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).
Οι αριθµητικοί κωδικοί των προορισµών ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273
της 16.10.2001, σ. 6).
Οι άλλοι προορισµοί ορίζονται ως εξής:
S00: όλοι οι προορισµοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισµοί που εξοµοιούνται µε εξαγωγή από
την Κοινότητα) µε εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο
(συµπεριλαµβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισµα 1244 του Συµβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωµένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999) και την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, εκτός
για τη ζάχαρη που έχει ενσωµατωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συµβουλίου (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).
(1) Το παρόν ποσό εφαρµόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92%. Αν η απόδοση της εξαγόµενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει του
92%, το ποσό της εισφοράς που εφαρµόζεται υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001.

