1.11.2003

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 285/13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1930/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 31ης Οκτωβρίου 2003
για καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιµοποιείται από τη χηµική
βιοµηχανία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Το άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 προβλέπει ότι η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη
καθορίζεται µηνιαίως για τις περιόδους µε έναρξη την 1η
εκάστου µηνάς. Η επιστροφή µπορεί να τροποποιείται στο
µεταξύ διάστηµα, εάν µεταβληθούν σηµαντικά οι τιµές της
κοινοτικής ζάχαρης ή/και της ζάχαρης στην παγκόσµια
αγορά. Η εφαρµογή των προαναφερόµενων διατάξεων
οδηγεί στον καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, για την εµφαινόµενη στο
άρθρο αυτό περίοδο.

(4)

Ως επακόλουθο της τροποποίησης του ορισµού της λευκής
ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι αρωµατισµένες ζάχαρες ή οι
ζάχαρες στις οποίες έχουν προστεθεί χρωστικές ή άλλες
ουσίες δεν θεωρούνται πλέον ότι υπάγονται στους ορισµούς
αυτούς και τοιουτοτρόπως θεωρούνται ως «άλλες ζάχαρες».
Πάντως, βάσει του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1265/2001, τα ανωτέρω είδη ζάχαρης δικαιούνται, ως
βασικά προϊόντα, επιστροφής στην παραγωγή. Θα πρέπει
εφεξής να προβλεφθεί, για τον καθορισµό της επιστροφής
στην παραγωγή που εφαρµόζεται στα προϊόντα αυτά, µια
µέθοδος υπολογισµού που θα αναφέρεται στην περιεκτικότητα τους σε σακχαρόζη.

(5)

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

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 680/2002 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 7
παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 προβλέπει ότι µπορεί να αποφασιστεί να
χορηγηθούν επιστροφές στην παραγωγή για τα προϊόντα
που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α)
και στ), για τα σιρόπια που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο στοιχείο δ), καθώς και για την χηµικώς καθαρή φρουκτόζη (λεβουλόζη) η οποία υπάγεται στη διάκριση ΣΟ
1702 50 00 ως ενδιάµεσο προϊόν, τα οποία ευρίσκονται σε
µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23
παράγραφος 2 της συνθήκης και χρησιµοποιούνται στην
παρασκευή ορισµένων προϊόντων της χηµικής βιοµηχανίας.

(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της
27ης Ιουνίου 2001, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή
για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης που χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία (3) καθόρισε τους κανόνες
για τον καθορισµό των επιστροφών στην παραγωγή, καθώς
επίσης και τα χηµικά προϊόντα των οποίων η παρασκευή
επιτρέπει τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή για τα
υπόψη βασικά προϊόντα τα οποία χρησιµοποιούνται γι' αυτή
την παρασκευή. Τα άρθρα 5, 6 και 7 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1265/2001 προβλέπουν ότι η επιστροφή στην παραγωγή που ισχύει για την ακατέργαστη ζάχαρη, τα σιρόπια
σακχαρόζης και την ισογλυκόζη ως έχει, προκύπτει από την
επιστροφή που καθορίζεται για τη λευκή ζάχαρη, σύµφωνα
µε µέθοδο υπολογισµού ξεχωριστή για καθένα από τα
βασικά προϊόντα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που αναφέρεται
στο άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 καθορίζεται
σε 45,510 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Νοεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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