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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2226/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 23ης Δεκεμβρίου 2004
για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε
φυσική κατάσταση
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)
Δυνάμει 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.
(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, καθορίζονται
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 η οικονομική πλευρά
των σχεδιαζομένων εξαγωγών.
(3)
Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή καθορίζεται για τον
αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αυτή 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 εν λόγω κανονισμού. 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 (2). 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.
(4)
Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται να
καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως.

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδομάδες.
Είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάμεση χρονική
περίοδο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 5
πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) 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 τους.
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 ότι είναι
σε υψηλό βαθμό τεχνητή.
Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κατάχρηση σχετική με την
επανεισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του τομέα
της ζάχαρης που έχουν τύχει επιστροφής στην εξαγωγή,
πρέπει να μην καθοριστεί επιστροφή για το σύνολο των
δυτικών βαλκανικών χωρών σχετικά με τα προϊόντα που
αφορά ο παρών κανονισμός.
Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων αυτών και της
παρούσας κατάστασης των αγορών στον τομέα της ζάχαρης,
και ιδίως των τιμών της ζάχαρης στην Κοινότητα και την
παγκόσμια αγορά, πρέπει να καθορισθεί η επιστροφή στα
ενδεδειγμένα ποσά.
Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι επιστροφές 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 στο παράρτημα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6
της 10.1.2004, σ. 16).
(2) ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4240

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού
προϊόντος

0,4240

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. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003,
σ. 11).
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 Δημοκρατία 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.

