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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Ιουνίου 2001
για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα της ζάχαρης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 36 και 37,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η λειτουργία της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής πρέπει να περιλαµβάνει κοινή οργάνωση των γεωργικών
αγορών στον τοµέα της ζάχαρης η οποία αφορά, ιδίως, τη ζάχαρη καθώς και τα υποκατάστατά της σε υγρή
µορφή, την ισογλυκόζη και το σιρόπι ινουλίνης.

(2)

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και για να διασφαλίζεται ιδίως στους
παραγωγούς τεύτλων και ζαχαροκάλαµων της Κοινότητας η διατήρηση των αναγκαίων εγγυήσεων, όσον
αφορά την απασχόληση και το βιοτικό τους επίπεδο, πρέπει να προβλεφθούν µέτρα κατάλληλα για τη
σταθεροποίηση της αγοράς της ζάχαρης. Για το σκοπό αυτό πρέπει να καθορίζονται για τις µη ελλειµµατικές ζώνες µία τιµή παρέµβασης της λευκής ζάχαρης, και µια τιµή παρέµβασης της ακατέργαστης ζάχαρης
καθώς και, ετησίως για κάθε ελλειµµατική ζώνη, µια παράγωγη τιµή παρέµβασης της λευκής ζάχαρης και,
ενδεχοµένως, της ακατέργαστης ζάχαρης. Η τιµή παρέµβασης πρέπει να καθορίζεται σε επίπεδο τέτοιο ώστε
να διασφαλίζεται για τους παραγωγούς τεύτλων ή ζαχαροκάλαµων µια δίκαιη αµοιβή και συγχρόνως να
λαµβάνονται υπόψη τα συµφέροντα των καταναλωτών. Αυτές οι εγγυήσεις τιµών που παρέχονται στη
ζάχαρη καλύπτουν εξίσου τα σιρόπια σακχαρόζης καθώς και την ισογλυκόζη και το σιρόπι ινουλίνης, των
οποίων οι τιµές συναρτώνται µε εκείνες της ζάχαρης. Λαµβανοµένων υπόψη των δηµοσιονοµικών προοπτικών και των κανόνων δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που θεσπίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
Βερολίνου το Μάρτιο του 1999, πρέπει να καθοριστούν οι τιµές στήριξης στον τοµέα της ζάχαρης για όλο
το χρονικό διάστηµα του νέου καθεστώτος.

(3)

Η τιµή παρέµβασης πρέπει να καθορίζεται για έναν ποιοτικό τύπο λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης
ζάχαρης και αυτός ο ποιοτικός τύπος πρέπει να καθοριστεί. Αυτοί οι ποιοτικοί τύποι πρέπει να αντιστοιχούν σε µέσες αντιπροσωπευτικές ποιότητες για τις ζάχαρες που παράγονται στην Κοινότητα και είναι
σκόπιµο να καθοριστούν µε βάση κριτήρια που χρησιµοποιούνται στο εµπόριο. Επίσης, πρέπει να είναι
δυνατή η αναθεώρηση των ποιοτικών τύπων, ώστε να λαµβάνονται υπόψη ιδίως οι εµπορικές απαιτήσεις και
οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της ανάλυσης.

(1) ΕΕ C 29 Ε της 30.1.2001, σ. 315.
(2) Γνώµη που εκδόθηκε στις 13 Μαρτίου 2001 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(3) ΕΕ C 116 της 20.4.2001, σ. 113.
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(4)

Η γεωγραφική θέση των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων απαιτεί κατάλληλα µέτρα για τη ζάχαρη που
παράγεται σε αυτά.

(5)

Για να µην θίγονται οι εγγυήσεις των προαναφεροµένων τιµών, οι οργανισµοί παρέµβασης µπορούν να
πωλούν ζάχαρη µόνο σε τιµή ανώτερη από την τιµή παρέµβασης, όταν η ζάχαρη αυτή δεν εξάγεται στη
φυσική της κατάσταση ή υπό µορφή µεταποιηµένων προϊόντων ή δεν προορίζεται για τη διατροφή των
ζώων. Αυτός ο κανόνας δεν επιτρέπει, να διατίθεται ενδεχοµένως στις φιλανθρωπικές οργανώσεις ζάχαρη
που θα προοριζόταν για την ανθρώπινη κατανάλωση στην Κοινότητα. Πρέπει λοιπόν να επιτρέπεται εφεξής
µια τέτοια δυνατότητα όταν αυτή τοποθετείται στο πλαίσιο συγκεκριµένων ενεργειών επείγουσας ενίσχυσης
που εξασφαλίζουν τον εφοδιασµό και υλοποιούν συγχρόνως ενέργειες για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Η
αποτελεσµατικότητα τέτοιων ενεργειών έγκειται στην ταχύτητα της εκτέλεσής τους. Κατά συνέπεια, πρέπει
να προβλεφθεί σε αυτή την περίπτωση η εφαρµογή της καταλληλότερης διαδικασίας.

(6)

Η ζάχαρη αποτελεί ιδιαίτερα, όπως τα αµυλούχα προϊόντα, βασικό προϊόν, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί
στη χηµική βιοµηχανία για την παρασκευή παροµοίων προϊόντων. Πρέπει να εξασφαλιστεί η αρµονική
εξέλιξη της χρησιµοποίησης αυτών των βασικών προϊόντων. Είναι σκόπιµο να επιλεγεί ένα καθεστώς
επιστροφών στην παραγωγή το οποίο να επιτρέπει ιδίως τη διεύρυνση των αγορών ζάχαρης πέραν των
παραδοσιακών ποσοτήτων προς το σκοπό αυτό, τα εν λόγω προϊόντα πρέπει πλέον να µπορούν να
διατίθενται στη βιοµηχανία αυτή σε ένα µειωµένο επίπεδο τιµών.

(7)

Η παρούσα ρύθµιση θα πρέπει να παρέχει δίκαιες εγγυήσεις τόσο στους βιοµηχάνους όσο και στους
παραγωγούς του βασικού προϊόντος. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να καθορίζονται για τα τεύτλα, πέραν
της βασικής τιµής, η οποία καθορίζεται λαµβανοµένης υπόψη της τιµής παρέµβασης της λευκής ζάχαρης,
των εσόδων των επιχειρήσεων από τις πωλήσεις µελάσας που µπορούν να υπολογιστούν σε 7,61 ευρώ/
100 kg, —ποσό παράγωγο της τιµής της µελάσας— η δε τελευταία τιµή υπολογίζεται σε 8,21 ευρώ/
100 kg, καθώς και τα έξοδα για τη µεταποίηση και την παράδοση τεύτλων στα εργοστάσια και βάσει µιας
απόδοσης η οποία µπορεί να εκτιµηθεί για την Κοινότητα σε 130 kg λευκής ζάχαρης ανά τόνο τεύτλων
σταθερής ποιότητας, ελάχιστες τιµές των τεύτλων Α που θα µεταποιηθούν σε ζάχαρη Α και των τεύτλων Β
που θα µεταποιηθούν σε ζάχαρη Β, τιµές οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά τις αγορές που πραγµατοποιούνται από τους ζαχαροβιοµήχανους.

(8)

Θα πρέπει επίσης, προκειµένου να εξασφαλιστεί ορθή ισορροπία µεταξύ των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των βιοµηχάνων και των παραγωγών, να προβλεφθούν τα κατάλληλα µέσα για το σκοπό αυτό
και, ιδίως, η θέσπιση κοινοτικών διατάξεων - πλαισίου που θα διέπουν τις συµβατικές σχέσεις µεταξύ
αγοραστών και πωλητών τεύτλων καθώς και οι κατάλληλες διατάξεις για την επίτευξη του στόχου αυτού
όσον αφορά το ζαχαροκάλαµο. Οι διατάξεις σχετικά µε τη συνήθη διάρκεια και το χρονοδιάγραµµα των
παραδόσεων, τα κέντρα συγκεντρώσεως και τα µεταφορικά έξοδα, τους τόπους παραλαβής και το στάδιο
δειγµατοληψίας, την απόδοση των πολτών ή την καταβολή αντίστοιχης αποζηµίωσης, καθώς και τις
προθεσµίες πληρωµής των προκαταβολών, επηρεάζουν την πραγµατική τιµή των τεύτλων που εισπράττεται
από τον πωλητή. Η ποικιλοµορφία των φυσικών, οικονοµικών και τεχνικών καταστάσεων συνεπάγεται
µεγάλες δυσκολίες για την ενοποίηση όλων των όρων αγοράς τεύτλων ανά την Κοινότητα. Σήµερα
υπάρχουν διεπαγγελµατικές συµφωνίες µεταξύ παραγωγού ή οργάνωσης παραγωγών αφενός, και
οργάνωσης καλλιεργητών, αφετέρου. Είναι προσήκον να περιοριστούν οι διατάξεις-πλαίσιο στον καθορισµό
των ελάχιστων εγγυήσεων που απαιτούνται για τους καλλιεργητές τεύτλων όπως και για τους βιοµηχάνους
για την εύρυθµη λειτουργία της οικονοµίας της ζάχαρης και να παρέχεται στις διεπαγγελµατικές συµφωνίες
η δυνατότητα παρέκκλισης από ορισµένους κανόνες που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

(9)

Οι λόγοι που οδήγησαν µέχρι τώρα την Κοινότητα να διατηρήσει για τους τοµείς της ζάχαρης, της
ισογλυκόζης και του σιροπιού ινουλίνης το καθεστώς ποσοστώσεων παραγωγής εξακολουθούν και σήµερα
να ισχύουν. Εντούτοις, επήλθαν ορισµένες τροποποιήσεις του καθεστώτος για να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη εξέλιξη της παραγωγής και για να δοθούν στην Κοινότητα τα αναγκαία µέσα για να εξασφαλίσει µε
δίκαιο και αποτελεσµατικό τρόπο την πλήρη χρηµατοδότηση από τους ίδιους τους παραγωγούς των
εξόδων διάθεσης των πλεονασµάτων που απορρέουν από τη σχέση µεταξύ της κοινοτικής παραγωγής και
κατανάλωσής της και για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συµφωνίες στις
οποίες κατέληξαν οι πολυµερείς εµπορικές διαπραγµατεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης, οι οποίες στο
εξής καλούνται «συµφωνίες ΓΣ∆Ε», και οι οποίες εγκρίθηκαν µε την απόφαση 94/800/ΕΚ (1).

(1) ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1.
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(10)

Η συµφωνία για τη γεωργία, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των συµφωνιών ΓΣ∆Ε και η οποία στο εξής
καλείται «συµφωνία» προβλέπει στη σταδιακή µείωση του επιπέδου της στήριξης που χορηγείται από την
Κοινότητα κατά την εξαγωγή των γεωργικών προϊόντων και, ιδίως, της ζάχαρης υπό την εγγύηση των
ποσοστώσεων παραγωγής. Η συµφωνία προβλέπει τη µείωση της στήριξης κατά την εξαγωγή από την
άποψη συγχρόνως των ποσοτήτων και των πιστώσεων κατά τη διάρκεια µιας µεταβατικής περιόδου. Για να
καταστεί δυνατή η εφαρµογή της προσαρµογής των εγγυήσεων, πρέπει, καταρχήν, να κατανεµηθεί η
διαφορά που διαπιστώθηκε για µια περίοδο εµπορίας µεταξύ του εξαγώγιµου όγκου της Κοινότητας και
αυτού που προβλέπεται από τη συµφωνία, µεταξύ της ζάχαρης, της ισογλυκόζης και του σιροπιού
ινουλίνης, σε συνάρτηση µε το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι ποσοστώσεις κάθε προϊόντος σε σχέση µε
το άθροισµα του συνόλου των ποσοστώσεων που καθορίζονται για τα τρία προϊόντα και για την Κοινότητα.
Ωστόσο, ένα τέτοιο καθεστώς πρέπει να περιορίζεται χρονικά και να θεωρείται µεταβατικό. Λαµβάνοντας
ιδίως υπόψη τις δηµοσιονοµικές προοπτικές και τους κανόνες δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που αποφάσισε
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Βερολίνου, τον Μάρτιο 1999, καθώς και την ανάγκη να συνεκτιµηθεί η
πορεία των διαπραγµατεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, θα πρέπει να διατηρηθεί το καθεστώς των ποσοστώσεων για τις περιόδους εµπορίας 2001/02 έως 2005/06.

(11)

Η κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα της ζάχαρης βασίζεται, αφενός, στην αρχή της ακέραιης
οικονοµικής ευθύνης των παραγωγών για κάθε περίοδο εµπορίας για τις ζηµίες που οφείλονται στη διάθεση
των πλεονασµάτων της κοινοτικής παραγωγής στο πλαίσιο των ποσοστώσεων σε σχέση µε την εσωτερική
κατανάλωση και, αφετέρου, σε ένα καθεστώς διαφοροποιηµένων εγγυήσεων των τιµών διάθεσης ανάλογα µε
τις ποσοστώσεις παραγωγής κάθε επιχείρησης σύµφωνα µε την αρχή της πραγµατικής παραγωγής κατά τη
διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου αναφοράς.

(12)

∆εδοµένου ότι οι δεσµεύσεις για µείωση της στήριξης κατά την εξαγωγή ανελήφθησαν κατά τη διάρκεια
της µεταβατικής περιόδου, πρέπει να καθοριστούν οι υφιστάµενες βασικές ποσότητες ζάχαρης και ισογλυκόζης και των ποσοστώσεων σιροπιού ινουλίνης, και συγχρόνως να προβλεφθεί ότι οι σχετικές µε αυτές
εγγυήσεις µπορούν να προσαρµόζονται, ενδεχοµένως, κατά τρόπον που να επιτρέπει, λαµβανοµένων υπόψη
των βασικών στοιχείων της κατάστασης του τοµέα στην Κοινότητα, την τήρηση των υποχρεώσεων που
έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της συµφωνίας. Είναι επιθυµητή η διατήρηση του συστήµατος αυτοχρηµατοδότησης του τοµέα και του καθεστώτος των ποσοστώσεων παραγωγής.

(13)

Έτσι, η αρχή της ακέραιης οικονοµικής ευθύνης θα συνεχίσει διασφαλιζοµένη από τις συνεισφορές των
παραγωγών, που συνίστανται στην είσπραξη εισφοράς στη βασική παραγωγή που εφαρµόζεται για
ολόκληρη την παραγωγή ζάχαρης Α και Β αλλά περιορίζεται στο 2 % της τιµής παρέµβασης της λευκής
ζάχαρης, και µιας εισφοράς Β που εφαρµόζεται στην παραγωγή ζάχαρης Β εντός του ανωτάτου ορίου του
37,5 % της τιµής παρέµβασης. Οι παραγωγοί ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης συµµετέχουν, υπό
ορισµένους όρους, στις εν λόγω συνεισφορές. Τα όρια αυτά δεν επιτρέπουν, υπό τις αναφερθείσες
προϋποθέσεις, να επιτευχθεί ο στόχος της αυτοχρηµατοδότησης του τοµέα ανά περίοδο εµπορίας. Θα
πρέπει ως εκ τούτου, να προβλεφθεί σε αυτή την περίπτωση η είσπραξη συµπληρωµατικής εισφοράς.

(14)

Η συµπληρωµατική εισφορά πρέπει να καθοριστεί για κάθε επιχείρηση, σύµφωνα ιδίως µε την αρχή της ίσης
µεταχείρισης, βάσει της συµµετοχής της στα έσοδα από τις εισφορές στην παραγωγή που θα έχει καταβάλει
κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου εµπορίας. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να καθοριστεί ένας
συντελεστής που θα ισχύει για ολόκληρη την Κοινότητα και θα αντιπροσωπεύει, για την εν λόγω περίοδο
εµπορίας, τη σχέση µεταξύ, αφενός, της συνολικής διαπιστωθείσας ζηµίας και, αφετέρου, του συνόλου των
εσόδων που προέρχονται από τις εισφορές στην εν λόγω παραγωγή. Εξάλλου, πρέπει να προβλεφθούν οι
όροι για τη συµµετοχή των πωλητών τεύτλων και ζαχαροκάλαµων στην απορρόφηση της ζηµίας που δεν
καλύπτεται κατά την εν λόγω περίοδο εµπορίας.

(15)

Οι ποσοστώσεις παραγωγής, που κατανέµονται σε κάθε επιχείρηση του τοµέα της ζάχαρης είναι δυνατόν,
στη διάρκεια της δεδοµένης περιόδου εµπορίας, να οδηγήσουν, ως αποτέλεσµα της κατανάλωσης, της
παραγωγής, των εισαγωγών, των αποθεµάτων, των µεταφορών, καθώς και της αναµενόµενης µέσης ζηµίας
που επιβαρύνει το καθεστώς αυτοχρηµατοδότησης, σε όγκο εξαγωγής που υπερβαίνει τον όγκο που έχει
καθοριστεί από τη συµφωνία. Εποµένως, πρέπει να προβλεφθεί η προσαρµογή, για κάθε περίοδο εµπορίας,
των εγγυήσεων που απορρέουν από τις ποσοστώσεις για να καθίσταται δυνατή η τήρηση των δεσµεύσεων
που έχει αναλάβει η Κοινότητα.

(16)

Η κατανοµή µεταξύ ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης πρέπει να ακολουθείται από κατανοµή
ανά κράτος µέλος για να ληφθούν υπόψη οι εγγυήσεις που προκύπτουν από τις ποσοστώσεις που
κατανέµονται στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστηµένες σε κάθε κράτος µέλος, έτσι ώστε να µην
επηρεάζεται η υφιστάµενη ισορροπία όσον αφορά τις ποσοστώσεις και την κατανοµή των επιβαρύνσεων. Για
το σκοπό αυτό, πρέπει να προσδιοριστεί, ανά κράτος µέλος ένας συντελεστής µείωσης για την εγγύηση Α
και την εγγύηση Β σε συνάρτηση µε τις µέγιστες επιβαρύνσεις που αναλογούν σε καθεµία απ’ αυτές τις
εγγυήσεις. Τέλος, κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος πρέπει να προβαίνει στην κατανοµή ανά επιχείρηση
λαµβάνοντας υπόψη τις εγγυήσεις που προκύπτουν για κάθε επιχείρηση, από τις ποσοστώσεις που της
αναλογούν.
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(17)

Οι ποσοστώσεις Α και B επηρεάζονται από µια συγχώνευση ή µεταβίβαση επιχειρήσεων, από την µεταβίβαση από µια επιχείρηση ενός εκ των εργοστασίων της ή από την παύση δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης
ή ενός εκ των εργοστασίων της. Είναι σκόπιµο να καθοριστούν οι προϋποθέσεις προσαρµογής από τα κράτη
µέλη των ποσοστώσεων των εν λόγω επιχειρήσεων χωρίς οι τροποποιήσεις των ποσοστώσεων των επιχειρήσεων παραγωγής ζάχαρης να γίνονται εις βάρος των συµφερόντων των αντίστοιχων παραγωγών τεύτλων ή
ζαχαροκάλαµων.

(18)

Λόγω της ανάγκης να καταστεί δυνατή µια κάποια διαρθρωτική αναπροσαρµογή της βιοµηχανίας µεταποίησης και της καλλιέργειας τεύτλων και ζαχαροκάλαµου κατά την περίοδο εφαρµογής των ποσοστώσεων,
θα πρέπει να προβλεφθεί ένα περιθώριο ελιγµών που να επιτρέπει στα κράτη µέλη να τροποποιούν τις
ποσοστώσεις των επιχειρήσεων εντός του ορίου του 10 %. Λόγω της ιδιόµορφης κατάστασης του τοµέα
αυτού στην Ισπανία, στην Ιταλία και στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα, δεν ενδείκνυται η εφαρµογή
αυτού του ορίου στις περιοχές αυτές στις περιπτώσεις που πραγµατοποιούνται σχέδια αναδιάρθρωσης.

(19)

Επειδή οι ποσοστώσεις παραγωγής που χορηγούνται στις επιχειρήσεις συνιστούν για τους παραγωγούς ένα
µέσο εγγύησης των κοινοτικών τιµών και της διάθεσης της παραγωγής τους, πρέπει κατά τις µεταφορές
ποσοστώσεων εντός των περιοχών παραγωγής να λαµβάνεται υπόψη το συµφέρον όλων των ενδιαφεροµένων µερών και ιδίως των παραγωγών τεύτλων ή ζαχαροκάλαµου.

(20)

Εξάλλου, για να καταστεί δυνατό να διευρυνθεί η διάθεση της ζάχαρης και της ισογλυκόζης στην
εσωτερική αγορά της Κοινότητας, πρέπει να δηµιουργηθεί η δυνατότητα να τίθενται, υπό όρους που θα
καθοριστούν, εκτός παραγωγής, κατά την έννοια του καθεστώτος των ποσοστώσεων, οποιαδήποτε ζάχαρη ή
ισογλυκόζη που προορίζεται για την παραγωγή στην Κοινότητα προϊόντων, εξαιρουµένων των προϊόντων
διατροφής.

(21)

Η υλοποίηση µιας κοινοτικής αγοράς για τη ζάχαρη, καθώς και για την ισογλυκόζη και για το σιρόπι
ινουλίνης συνεπάγεται τη θέσπιση ενός κοινού καθεστώτος των συναλλαγών στα εξωτερικά σύνορα της
Κοινότητος. Ένα καθεστώς συναλλαγών µε δασµούς κατά την εισαγωγή και επιστροφές κατά την εξαγωγή
τείνει στη σταθεροποίηση της κοινοτικής αγοράς και αποφεύγεται, ιδίως, οι διακυµάνσεις των τιµών στη
διεθνή αγορά να έχουν επίπτωση στις τιµές που εφαρµόζονται στο εσωτερικό της Κοινότητος για τα
προϊόντα αυτά. Συνεπώς, πρέπει να προβλεφθεί η επιβολή δασµών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες και
η καταβολή µιας επιστροφής κατά την εξαγωγή προς τις ίδιες αυτές χώρες, που να τείνουν αµφότερες να
καλύψουν, όσον αφορά τον τοµέα της ζάχαρης, τη διαφορά µεταξύ των τιµών που εφαρµόζονται στο
εξωτερικό και στο εσωτερικό της Κοινότητος, αν οι τιµές της διεθνούς αγοράς είναι χαµηλότερες από τις
τιµές της Κοινότητος, και όσον αφορά δε τον τοµέα της ισογλυκόζης και τον τοµέα του σιροπιού
ινουλίνης, να εξασφαλίσουν µια ορισµένη προστασία της κοινοτικής βιοµηχανίας µεταποίησης αυτών των
προϊόντων.

(22)

Συµπληρωµατικώς προς αυτό το σύστηµα συναλλαγών, πρέπει να προβλεφθεί, εφόσον είναι αναγκαίο για
τη σωστή του λειτουργία, η δυνατότητα να ρυθµιστεί η προσφυγή στο καθεστώς το καλούµενο καθεστώς
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και, όταν το απαιτεί η κατάσταση της αγοράς, η απαγόρευση της
προσφυγής αυτής.

(23)

Όταν υπάρχει ανεπάρκεια στην παγκόσµια αγορά που οδηγεί σε τιµές παγκόσµιας αγοράς που υπερβαίνουν
τις κοινοτικές, ή, όταν καθίσταται δυσχερής ο συνήθης εφοδιασµός του συνόλου ή µιας από τις ζώνες της
Κοινότητας, πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις, ώστε να αποφεύγεται έγκαιρα η µη δέσµευση
περιφερειακών πλεονασµάτων για εξαγωγές προς τρίτες χώρες και µια ασυνήθης άνοδος των τιµών στην
Κοινότητα να µην εγγυάται πλέον την εξασφάλιση του εφοδιασµού των καταναλωτών σε λογικές τιµές.

(24)

Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν συνεχώς την κίνηση των συναλλαγών µε τις
τρίτες χώρες για να εκτιµούν την εξέλιξή τους και, ενδεχοµένως, να εφαρµόζουν τα αναγκαία µέτρα που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθεί η έκδοση πιστοποιητικών
εισαγωγής ή εξαγωγής που να συνοδεύονται από τη σύσταση µιας εγγύησης που θα εξασφαλίζει την
πραγµατοποίηση των πράξεων για τις οποίες έχουν ζητηθεί τα πιστοποιητικά αυτά.

(25)

Το καθεστώς των τελωνειακών δασµών επιτρέπει την παραίτηση από κάθε άλλο µέτρο προστασίας στα
εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. Εντούτοις, ο µηχανισµός των τιµών και των δασµών, δύναται, σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποδειχθεί ανεπαρκής. Για να µην µένει, σε τέτοιες περιπτώσεις, η κοινοτική
αγορά απροστάτευτη έναντι πιθανών διαταραχών πρέπει να καταστεί δυνατό για την Κοινότητα να λαµβάνει
γρήγορα όλα τα αναγκαία µέτρα. Τα µέτρα αυτά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις συµφωνίες ΓΣ∆Ε. Εξάλλου, για να αποφευχθούν προβλήµατα εφοδιασµού της κοινοτικής αγοράς, ενδείκνυται η αναστολή δασµών για ορισµένα προϊόντα στον τοµέα της ζάχαρης.
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(26)

Η Κοινότητα επανεξέτασε το σύνολο της βιοµηχανίας ραφιναρίσµατος ζάχαρης της Κοινότητας. Από την
εξέταση αυτή προέκυψε, όσον αφορά κυρίως την εξασφάλιση ενός τακτικότερου και αρµονικότερου
εφοδιασµού του συνόλου των βιοµηχανιών ραφιναρίσµατος ζάχαρης της Κοινότητας η ανάγκη να προσδιοριστούν σαφώς οι αναµενόµενες µέγιστες παραδοσιακές ανάγκες της εν λόγω βιοµηχανίας που µεταποιεί
ακατέργαστη ζάχαρη σε λευκή ζάχαρη, σε κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, και συγκεκριµένα στη
Φινλανδία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία και στο Ηνωµένο Βασίλειο βάσει αντικειµενικών δεδοµένων
αναφοράς και λαµβανοµένων υπόψη των ποσοτήτων ζάχαρης που προορίζονται για την άµεση κατανάλωση
που διαπιστώθηκαν για την περίοδο εµπορίας 1994/95. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρειάζεται
ειδικό προτιµησιακό καθεστώς πρόσβασης στην κοινοτική αγορά, βάσει του οποίου παρέχεται η δυνατότητα στη βιοµηχανία ραφιναρίσµατος ζάχαρης να εισάγει µε ειδικούς όρους ορισµένες ποσότητες
ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαµο καταγωγής κρατών ΑΚΕ, τα οποία είναι συµβαλλόµενα µέρη
στο πρωτόκολλο αριθ. 3 του παραρτήµατος IV της συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ/ΕΚ και καταγωγής
Ινδίας και άλλων κρατών δυνάµει συµφωνιών που έχουν συναφθεί µε αυτά τα κράτη. Οι ποσότητες αυτές
προσδιορίζονται, εντός των ορίων των αναµενόµενων µέγιστων παραδοσιακών αναγκών που προαναφέρθηκαν, βάσει ισοζυγίων προβλέψεων εφοδιασµού, µετά τη χρησιµοποίηση για ραφινάρισµα των διαθέσιµων
ποσοτήτων ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαµο και τεύτλα κοινοτικής προέλευσης, καθώς και της
προτιµησιακής ακατέργαστης ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχαρης καταγωγής χωρών οι οποίες απολαύουν
δασµολογικών ποσοστώσεων καλυπτόµενων από εµπορικές παραχωρήσεις που χορηγεί η Κοινότητα. Για να
ληφθούν υπόψη οι δεσµεύσεις µείωσης της στήριξης κατά την εξαγωγή, πρέπει να µειωθούν οι ποσότητες
που εισάγονται στο πλαίσιο των παραδοσιακών αναγκών της βιοµηχανίας ραφιναρίσµατος ζάχαρης.

(27)

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του εν λόγω πρωτοκόλλου και τη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Ινδίας για τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο η διαχείριση αυτών των
καθεστώτων προτιµησιακών εισαγωγών πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης αγοράς στον
τοµέα της ζάχαρης.

(28)

Είναι ανάγκη να δηµιουργηθούν τα µέσα για να διασφαλισθεί ότι η ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο που εισάγεται βάσει των εν λόγω προτιµησιακών καθεστώτων θα ραφιναρίζεται κατά τους δικαιότερους όρους ανταγωνισµού.

(29)

Το ραφινάρισµα αποτελεί σηµαντική δραστηριότητα τόσο στον τοµέα της ζάχαρης εν γένει όσο και στην
Κοινότητα, και ιδίως στις βιοµηχανίες ραφιναρίσµατος οι οποίες µεταποιούν την ακατέργαστη ζάχαρη σε
λευκή ζάχαρη. Από τεχνική άποψη, µε το ραφινάρισµα λαµβάνονται προϊόντα υψηλής ποιότητας που
µπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, οι εν λόγω βιοµηχανίες ραφιναρίσµατος
είναι εγκατεστηµένες σε περιοχές υψηλής κατανάλωσης. Έτσι, η βιοµηχανία ζάχαρης που βρίσκεται κοντά
σε λιµένες αποτελεί για την Κοινότητα πολύτιµο συµπλήρωµα της βιοµηχανίας µεταποίησης τεύτλων, ιδίως
σε περιοχές όπως η Φινλανδία, η ηπειρωτική Πορτογαλία, το Ηνωµένο Βασίλειο και το νοτιοδυτικό τµήµα
της Γαλλίας.

(30)

Από την εξέταση του εφοδιασµού του συνόλου των µονάδων ραφιναρίσµατος σε λιµένες της Κοινότητας
προκύπτει ότι πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα ειδικής κατά προτεραιότητα πρόσβασης στην εισαγωγή
ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαµο καταγωγής χωρών ΑΚΕ, οι οποίες είναι συµβαλλόµενα µέρη στο
πρωτόκολλο αριθ. 3 και της Ινδίας, στο πλαίσιο ειδικών συµφωνιών που συνήφθησαν µεταξύ της
Κοινότητας και των χωρών που αναφέρονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3 ή/και άλλων χωρών, και βάσει ενός
κοινοτικού ισοζυγίου µετά από τη χρησιµοποίηση για ραφινάρισµα των διαθέσιµων ποσοτήτων ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαµο και τεύτλα που υπάρχουν στην Κοινότητα, προτιµησιακής ακατέργαστης ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχαρης καταγωγής χωρών οι οποίες απολαύουν δασµολογικών
ποσοστώσεων καλυπτόµενων από εµπορικές παραχωρήσεις που χορηγεί η Κοινότητα.

(31)

Μέχρι την περίοδο εµπορίας 2000/01, χορηγήθηκε κοινοτική ενίσχυση προσαρµογής στη βιοµηχανία
ραφιναρίσµατος προτιµησιακής ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαµο καθώς και για το ραφινάρισµα
ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαµο και τεύτλα που συγκοµίζονται στην Κοινότητα. Υπό το φως της
πείρας που αποκτήθηκε, δικαιολογείται να διατηρηθεί αυτή η ενίσχυση και να καταστεί δυνατή η προσαρµογή της για να ληφθούν υπόψη οι οικονοµικές εξελίξεις στον τοµέα της ζάχαρης, ιδίως όσον αφορά τα
περιθώρια παραγωγής και ραφιναρίσµατος.

(32)

Είναι δυνατόν να αποδειχθεί αναγκαία η λήψη ορισµένων µεταβατικών µέτρων και η ανάγκη αυτή µπορεί να
προκύπτει σε κάθε µετάβαση από µία περίοδο εµπορίας στην επόµενη ή κατά τη διάρκεια της ίδιας
περιόδου εµπορίας. Πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί η δυνατότητα θέσπισης των κατάλληλων µέτρων.

(33)

Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή του παρόντος κανονισµού πρέπει να προβλεφθεί µια διαδικασία στενής
συνεργασίας των κρατών µελών και της Επιτροπής στο πλαίσιο µιας επιτροπής διαχείρισης της ζάχαρης.

L 178/5

L 178/6

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

(34)

Ο κλάδος των τεύτλων στη Νότια Ιταλία, δεδοµένης της ιδιαιτερότητάς του και του µεγέθους των
αγροτικών εκµεταλλεύσεων, συναντά σηµαντικές δυσκολίες. Η καλλιέργεια των τεύτλων στην περιοχή αυτή
είναι απαραίτητη για την αναζωογόνηση των εδαφών, τα οποία είναι ιδιαιτέρως αργιλώδη, και να αποφευχθεί η επιστροφή στη µονοκαλλιέργεια θα πρέπει, εποµένως, να επιτραπεί στην Iταλία να χορηγήσει στις
νότιες περιοχές της εθνική ενίσχυση για τις επόµενες πέντε περιόδους εµπορίας του ίδιου ύψους και υπό
τις ίδιες προϋποθέσεις της περιόδου 2000/01. Η παραγωγή ζαχαροκάλαµου στην Ισπανία συναντά
συγκεκριµένες δυσκολίες όσον αφορά την ικανότητά της να διατηρηθεί, σε σχέση µε άλλες καλλιέργειες
προκείµενου να διατηρηθεί αυτή η περιορισµένη παραγωγή, θα πρέπει να επιτραπεί στην Ισπανία να
χορηγήσει εθνική ενίσχυση στην παραγωγή ζαχαροκάλαµου για τις επόµενες πέντε περιόδους εµπορίας του
ίδιου ύψους και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις της περιόδου 2000/01. Η παραγωγή τεύτλων στην Πορτογαλία, δεδοµένου του νεοπαγούς της χαρακτήρα, συναντά σηµαντικές δυσκολίες θα πρέπει, εποµένως, να
επιτραπεί στην Πορτογαλία να χορηγήσει εθνική ενίσχυση στην παραγωγή τεύτλων για τις επόµενες πέντε
περιόδους εµπορίας του ίδιου ύψους και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις της περιόδου 2000/01. Οι κλιµατολογικές συνθήκες καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την καλλιέργεια τεύτλων στη Φινλανδία και επιφέρουν
µεγάλη αστάθεια στην παραγωγή θα πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί στη Φινλανδία να χορηγήσει εφάπαξ
επιστροφή των εξόδων αποθήκευσης της µεταφερόµενης ζάχαρης Γ και να καθορίσει τις λεπτοµέρειες αυτής
της επιστροφής.

(35)

Με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικοί στόχοι, τα κράτη µέλη πρέπει να καθορίσουν και να
λάβουν περιβαλλοντικά µέτρα τα οποία θεωρούν κατάλληλα στον τοµέα της χρησιµοποίησης των γεωργικών γαιών που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1. Στο
µέλλον, τα κράτη µέλη µπορούν, αφενός, να καθιερώσουν µέτρα που διευκολύνουν την καλλιέργεια
σύµφωνα µε αντικειµενικά περιβαλλοντικά κριτήρια και, αφετέρου, να υπενθυµίσουν στους παραγωγούς την
ανάγκη να συµµορφωθούν προς την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο αντίκτυπος των εθνικών µέτρων που λαµβάνονται σχετικά µε το περιβάλλον στον τοµέα της γεωργικής παραγωγής του τοµέα της ζάχαρης πρέπει να
αποτελέσει αντικείµενο µιας έκθεσης των κρατών µελών.

(36)

Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται από τα κράτη µέλη λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από την
εφαρµογή του παρόντος κανονισµού βαρύνουν την Κοινότητα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη χρηµατοδότηση της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής (1).

(37)

Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θεσπίζονται σύµφωνα µε την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (2).

(38)

Το καθεστώς στήριξης που θεσπίζεται µε τον παρόντα κανονισµό αντικαθιστά το καθεστώς που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 του Συµβουλίου, της 13ης Σεπτεµβρίου 1999, για την
κοινή οργάνωση της αγοράς στον τοµέα της ζάχαρης (3), το οποίο πρέπει να καταργηθεί µαζί µε τους
κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 206/68 (4), (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 (5), (ΕΟΚ) αριθ. 447/68 (6), (ΕΟΚ) αριθ.
2049/69 (7), (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 (8) (ΕΟΚ) αριθ. 741/75 (9), (ΕΟΚ) αριθ. 1358/77 (10), (ΕΟΚ) αριθ.
1789/81 (11), (ΕΟΚ) αριθ. 193/82 (12), (ΕΟΚ) αριθ. 1010/86 (13) και (ΕΟΚ) αριθ. 2225/86 (14), µε τους
οποίους ετέθησαν οι γενικοί κανόνες για την εφαρµογή του.

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 103.
ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
ΕΕ L 252 της 25.9.1999, σ. 1.
Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 206/68 του Συµβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 1968, για τον καθορισµό των διατάξεων πλαισίων
για τα συµφωνητικά και τις διεπαγγελµατικές συµφωνίες που αφορούν την αγορά τεύτλων (ΕΕ L 47 της 23.2.1968, σ. 1).
5
( ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 431/68 του Συµβουλίου, της 9ης Απριλίου 1968, για τον καθορισµό του αντιπροσωπευτικού
ποιοτικού τύπου για την ακατέργαστη ζάχαρη και του τόπου διελεύσεως στα σύνορα της Κοινότητας για τον υπολογισµό
των τιµών cif στον τοµέα της ζάχαρης (ΕΕ L 89 της 10.4.1968, σ. 3).
6
( ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 447/68 του Συµβουλίου, της 9ης Απριλίου 1968, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων επεµβάσεως
κατ’ αγορά στον τοµέα της ζάχαρης (ΕΕ L 91 της 12.4.1968, σ. 5)· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1359/77 (ΕΕ L 156 της 25.6.1977, σ. 7).
7
( ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2049/69 του Συµβουλίου, της 17ης Οκτωβρίου 1969, για τη θέσπιση των γενικών κανόνων όσον
αφορά τη µετουσίωση της ζάχαρης για τη διατροφή των ζώων (ΕΕ L 263 της 21.10.1969, σ. 1).
(8) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 793/72 του Συµβουλίου, της 17ης Απριλίου 1972, για τον καθορισµό του αντιπροσωπευτικού
ποιοτικού τύπου της λευκής ζάχαρης (ΕΕ L 94 της 21.4.1972, σ. 1).
(9) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 741/75 του Συµβουλίου, της 18ης Μαρτίου 1975, για τη θέσπιση ειδικών κανόνων για την αγορά
των ζαχαροτεύτλων (ΕΕ L 74 της 22.3.1975, σ. 2).
(10) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1358/77 του Συµβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1977, για τον καθορισµό γενικών κανόνων αντισταθµίσεως των εξόδων αποθεµατοποιήσεως στον τοµέα της ζάχαρης και περί καταργήσεως του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 750/68
(ΕΕ L 156 της 25.6.1977, σ. 4).
(11) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1789/81 του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1981, για τον καθορισµό των γενικών κανόνων
σχετικά µε το καθεστώς ελάχιστου αποθέµατος στον τοµέα της ζάχαρης (ΕΕ L 177 της 1.7.1981, σ. 39)· κανονισµός όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 725/97 (ΕΕ L 108 της 25.4.1997, σ. 13).
12
( ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 193/82 του Συµβουλίου, της 26ης Ιανουαρίου 1982, για τη θέσπιση γενικών κανόνων για τις
µεταφορές ποσοστώσεων στον τοµέα της ζάχαρης (ΕΕ L 21 της 29.1.1982, σ. 3).
(13) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1010/86 του Συµβουλίου, της 25ης Μαρτίου 1986, για τον καθορισµό των γενικών κανόνων που
εφαρµόζονται στην επιστροφή στην παραγωγή για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης που χρησιµοποιούνται στη
χηµική βιοµηχανία (ΕΕ L 94 της 9.4.1986, σ. 9).
14
( ) Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2225/86 του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1986, για τη θέσπιση µέτρων διάθεσης της ζάχαρης
που παράγεται στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα και για την εξίσωση των όρων της τιµής µε την προτιµησιακή ακατέργαστη ζάχαρη (ΕΕ L 194 της 17.7.1986, σ. 7).
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(39)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 προέβλεπε σύστηµα εξίσωσης των δαπανών αποθεµατοποίησης επειδή
το καθεστώς του παρόντος κανονισµού δεν προβλέπει ένα τέτοιο σύστηµα, χρειάζονται µεταβατικές
διατάξεις µε σκοπό τη διευκόλυνση της µετάβασης από το παλαιό προς το νέο καθεστώς. Για το σκοπό
αυτό θα πρέπει αφενός, όσον αφορά το υπόλοιπο ποσό από την διαχείριση του συστήµατος εξίσωσης των
δαπανών αποθεµατοποίησης, να προβλεφθεί ότι επιβαρύνει, εάν είναι αρνητικό, ή ότι πιστώνεται, εάν είναι
θετικό, στο σύστηµα χρηµατοδότησης της διάθεσης της πλεονάζουσας κοινοτικής παραγωγής προϊόντων
του τοµέα της ζάχαρης, και αφετέρου, όσον αφορά την πληρωµή της εισφοράς αποθεµατοποίησης για τη
ζάχαρη που αποθηκεύεται, η ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του παρόντος κανονισµού να θεωρηθεί ως
ηµεροµηνία διάθεσης κατά την τελευταία ηµέρα της περιόδου 2000/01.

(40)

Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα θέσπισης και άλλων µεταβατικών κανόνων για τη διευκόλυνση της
µετάβασης από το προβλεπόµενο από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 καθεστώς στο καθεστώς του
παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
1.
Η κοινή οργάνωση στον τοµέα της ζάχαρης που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισµό διέπει τα ακόλουθα
προϊόντα:
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων

α)

1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χηµικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση

β)

1212 91
1212 92 00

Ζαχαρότευτλα
Ζαχαροκάλαµο

γ)

1703

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισµό (ραφινάρισµα) της ζάχαρης

δ)

1702 20

Ζάχαρη και σιρόπι σφενδάµνου

1702 60 95
1702 90 99

Άλλα ζάχαρα και σιρόπια ζάχαρης δίχως προσθήκη αρωµατικών ή χρωστικών ουσιών, εξαιρουµένων
της λακτόζης, της γλυκόζης, της µαλτοδεξτρίνης και της ισογλυκόζης

1702 90 60

Υποκατάστηµα του µελιού έστω και αναµειγµένα µε φυσικό µέλι

1702 90 71

Ζάχαρα µε µελάσες, καραµελώµενα, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή
περισσότερο ζαχαρόζη

2106 90 59

Σιρόπια ζάχαρης, αρωµατισµένα ή µε την προσθήκη χρωστικών ουσιών, µε εξαίρεση τα σιρόπια
ισογλυκόζης, γλυκόζης και µαλτοδεξτρίνης

ε)

2303 20

Πολτοί τεύτλων, υπολείµµατα ζαχαροκάλαµου και άλλα υπολείµµατα ζαχαροποιίας

στ)

1702 30 10
1702 40 10
1702 60 10
1702 90 30

Ισογλυκόζη

ζ)

2106 90 30

Σιρόπια ισογλυκόζης, αρωµατισµένα ή µε την προσθήκη χρωµατιστών ουσιών

η)

1702 60 80
1702 90 80

Σιρόπια ινουλίνης

2.

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισµού, νοείται ως:

α) λευκή ζάχαρη: οι ζάχαρες οι µη αρωµατισµένες, χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών, περιεκτικότητας
επί ξηρού βάρους 99,5 % ή περισσότερο σε ζαχαρόζη, προσδιοριζόµενης κατά την πολωσιµετρική µέθοδο,
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β) ακατέργαστη ζάχαρη: οι ζάχαρες οι µη αρωµατισµένες, χωρίς προσθήκη χρωστικών ή άλλων ουσιών, περιεκτικότητας επί ξηρού βάρους λιγότερο από 99,5 % σε ζαχαρόζη, προσδιοριζόµενης κατά την πολωσιµετρική
µέθοδο,
γ) ισογλυκόζη: το προϊόν που λαµβάνεται από τη γλυκόζη ή τα πολυµερή της, περιεκτικότητας επί ξηρού
βάρους τουλάχιστον 10 % σε φρουκτόζη,
δ) σιρόπι ινουλίνης: το προϊόν που λαµβάνεται άµεσα µετά την υδρόλυση ινουλίνης ή ολιγοφρουκτόζης και
περιέχει, σε ξηρή κατάσταση, φρουκτόζη βάρους τουλάχιστον 10 % υπό µορφή ελεύθερη ή υπό µορφή
ζαχαρόζης,
ε) ζάχαρη Α ή ισογλυκόζη Α: οιαδήποτε ποσότητα ζάχαρης ή ισογλυκόζης που παράγεται για λογαριασµό µιας
συγκεκριµένης περιόδου εµπορίας στα όρια της ποσόστωσης Α της εν λόγω επιχείρησης,
στ) ζάχαρη Β ή ισογλυκόζη Β: οιαδήποτε ποσότητα ζάχαρης ή ισογλυκόζης που παράγεται για λογαριασµό µιας
συγκεκριµένης περιόδου εµπορίας που υπερβαίνει την ποσόστωση Α χωρίς να υπερβαίνει το άθροισµα των
ποσοστώσεων Α και Β της εν λόγω επιχείρησης,
ζ) ζάχαρη Γ ή ισογλυκόζη Γ: οιαδήποτε ποσότητα ζάχαρης ή ισογλυκόζης που παράγεται για λογαριασµό ή µιας
συγκεκριµένης περιόδου εµπορίας και η οποία, είτε υπερβαίνει το άθροισµα των ποσοστώσεων Α και Β της εν
λόγω επιχείρησης, είτε παράγεται από µία επιχείρηση που δεν υπάγεται στις ποσοστώσεις,
η) τεύτλο Α: οποιοδήποτε τεύτλο που µεταποιείται σε ζάχαρη Α,
θ) τεύτλο B: οποιοδήποτε τεύτλο που µεταποιείται σε ζάχαρη B,
ι) σιρόπι ινουλίνης Α: κάθε ποσότητα σιροπιού ινουλίνης εκφραζόµενη σε ισοδύναµο ζάχαρης/ισογλυκόζης η
οποία παράγεται κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου εµπορίας, εντός των ορίων της ποσόστωσης
Α της εν λόγω επιχείρησης,
ια) σιρόπι ινουλίνης B: κάθε ποσότητα σιροπιού ινουλίνης εκφραζόµενη σε ισοδύναµο ζάχαρης/ισογλυκόζης, η
οποία παράγεται κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου εµπορίας και η οποία υπερβαίνει την
ποσόστωση Α χωρίς να υπερβαίνει το άθροισµα των ποσοστώσεων Α και Β της εν λόγω επιχείρησης,
ιβ) σιρόπι ινουλίνης Γ: κάθε ποσότητα σιροπιού ινουλίνης εκφραζόµενη σε ισοδύναµο ζάχαρης/ισογλυκόζης, η
οποία παράγεται κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης περιόδου εµπορίας και η οποία, είτε υπερβαίνει το
άθροισµα των ποσοστώσεων Α και Β της εν λόγω επιχείρησης, είτε παράγεται από µια επιχείρηση που δεν
υπάγεται σε ποσοστώσεις,
ιγ) περίοδος εµπορίας: η περίοδος η οποία αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει στις 30 Ιουνίου του επόµενου έτους,
για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

ΤΙΤΛΟΣ I
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Άρθρο 2
1.

Για τη λευκή ζάχαρη και για τις περιόδους εµπορίας 2001/02 έως 2005/06.

α) η τιµή παρέµβασης καθορίζεται σε 63,19 ευρώ/100 kg,
β) καθορίζεται ετησίως µια παράγωγη τιµή παρέµβασης για κάθε µία ελλειµµατική ζώνη.
2.
Για την ακατέργαστη ζάχαρη και για τις περιόδους εµπορίας 2001/02 έως 2005/06, η τιµή παρέµβασης
καθορίζεται σε 52,37 ευρώ/100 kg.
Όταν υπάρχει ανάγκη εµπορίας ακατέργαστης ζάχαρης, παραγόµενης σε ελλειµµατική ζώνη, δύναται να καθοριστεί
γι’ αυτή τη ζάχαρη µια παράγωγη τιµή παρέµβασης.
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3.
Οι τιµές παρέµβασης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 νοούνται για εµπόρευµα γυµνό, στη θύρα
του εργοστασίου, φορτωµένο σε µεταφορικό µέσο της εκλογής του αγοραστή.
Οι τιµές αυτές ισχύουν για τη λευκή ζάχαρη και για την ακατέργαστη ζάχαρη του ποιοτικού τύπου του οποίου τα
χαρακτηριστικά καθορίζονται στο παράρτηµα Ι.
4.
Η Επιτροπή, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2, καθορίζει κάθε χρόνο τις
παράγωγες τιµές παρέµβασης για τη λευκή ζάχαρη καθώς και, ενδεχοµένως, τις παράγωγες τιµές παρέµβασης για
την ακατέργαστη ζάχαρη.
Οι παράγωγες τιµές παρέµβασης καθορίζονται λαµβανοµένων υπόψη των εξόδων µεταφοράς της ζάχαρης από τις
πλεονασµατικές προς τις ελλειµµατικές ζώνες.
Με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει το παράρτηµα Ι.
Άρθρο 3
1.
Για τις περιόδους εµπορίας 2001/02 έως 2005/06, η βασική τιµή για τα τεύτλα του ποιοτικού τύπου
καθορίζεται σε 47,67 ευρώ ανά τόνο στο στάδιο της παράδοσης στο κέντρο συλλογής.
Τα χαρακτηριστικά των τεύτλων του ποιοτικού τύπου καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ.
2.
Η Επιτροπή, αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2, δύναται να τροποποιήσει το
παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 4
1.

Για τις περιόδους εµπορίας 2001/02 έως 2005/06.

α) η ελάχιστη τιµή του τεύτλου Α ορίζεται σε 46,72 ευρώ ανά τόνο·
β) µε την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 15 παράγραφος 5, η ελάχιστη τιµή του τεύτλου Β ορίζεται σε
32,42 ευρώ.
2.
Για τις ζώνες για τις οποίες καθορίζεται µια παράγωγη τιµή παρέµβασης της λευκής ζάχαρης, οι ελάχιστες
τιµές του τεύτλου Α και του τεύτλου Β προσαυξάνονται κατά ένα ποσό ίσο προς τη διαφορά µεταξύ της
παράγωγης τιµής παρέµβασης της εν λόγω ζώνης και της τιµής παρέµβασης, πολλαπλασιαζόµενης µε ένα
συντελεστή 1,30.
Άρθρο 5
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 και των διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει του άρθρου 14, οι
ζαχαροβιοµήχανοι υποχρεούνται, κατά την αγορά τεύτλων που:
α) είναι κατάλληλα να µεταποιηθούν σε ζάχαρη·
και
β) προορίζονται να µεταποιηθούν σε ζάχαρη, να καταβάλουν τουλάχιστον µία ελάχιστη τιµή προσαρµοσµένη µε
την εφαρµογή προσαυξήσεων ή αποµειώσεων που αντιστοιχούν σε διαφορές ποιότητας σε σχέση µε τον
ποιοτικό τύπο.
2.

Η ελάχιστη τιµή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αντιστοιχεί:

α) όσον αφορά τις µη ελλειµµατικές ζώνες:
— για τα τεύτλα που θα µεταποιηθούν σε ζάχαρη Α, στην ελάχιστη τιµή του τεύτλου Α,
— για τα τεύτλα που θα µεταποιηθούν σε ζάχαρη Β, στην ελάχιστη τιµή του τεύτλου Β,
β) όσον αφορά τις ελλειµµατικές ζώνες:
— για τα τεύτλα που θα µεταποιηθούν σε ζάχαρη Α, στην ελάχιστη τιµή του τεύτλου Β προσαυξηµένη
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 2,
— για τα τεύτλα που θα µεταποιηθούν σε ζάχαρη B, στην ελάχιστη τιµή του τεύτλου B επαυξηµένη σύµφωνα
µε το άρθρο 4 παράγραφος 2.
3.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, καθώς και οι προσαυξήσεις και µειώσεις, θεσπίζονται µε
τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2.
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Άρθρο 6

1.
Οι διεπαγγελµατικές συµφωνίες, και τα συµφωνητικά που συνάπτονται µεταξύ των πωλητών τεύτλων και των
αγοραστών τεύτλων πρέπει να τηρούν τις διατάξεις-πλαίσιο που διατυπώνονται στο παράρτηµα III, ιδίως όσον
αφορά τους όρους αγοράς, παράδοσης, παραλαβής και πληρωµής των τεύτλων.
2.
Οι όροι αγοράς για το ζαχαροκάλαµο ρυθµίζονται από διεπαγγελµατικές συµφωνίες µεταξύ των κοινοτικών
παραγωγών ζαχαροκάλαµου και των κοινοτικών ζαχαροβιοµηχανιών.
Οι όροι αγοράς των βασικών γεωργικών προϊόντων βάσει των οποίων παρασκευάζεται το σιρόπι ινουλίνης
ρυθµίζονται από διεπαγγελµατικές συµφωνίες µεταξύ των κοινοτικών παραγωγών των βασικών προϊόντων και των
παραγωγών σιροπιού ινουλίνης.
3.
Αν είναι αναγκαίο, οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραγράφων 1 και 2 θεσπίζονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 42 παράγραφος 2.
4.
Ελλείψει διεπαγγελµατικών συµφωνιών, το σχετικό κράτος µέλος δύναται να λάβει, στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισµού, τα αναγκαία µέτρα προστασίας των συµφερόντων των ενδιαφεροµένων µερών.
Το κράτος µέλος αυτό πληροφορεί αµέσως την Επιτροπή για τα µέτρα που έλαβε δυνάµει του πρώτου εδαφίου.
Άρθρο 7
1.
Κατά τη διάρκεια όλης της περιόδου εµπορίας, ο οργανισµός παρέµβασης που ορίζεται από κάθε κράτος
µέλος που παράγει ζάχαρη υποχρεούται, υπό τους όρους που καθορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 5, να
αγοράζει τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη που παράγονται υπό καθεστώς ποσοστώσεων από τεύτλα
ή ζαχαροκάλαµα που έχουν συγκοµισθεί στην Κοινότητα και που του προσφέρονται, εφόσον προηγουµένως έχει
συναφθεί σύµβαση αποθεµατοποίησης µεταξύ του προσφέροντος και του ανωτέρω οργανισµού για την εν λόγω
ζάχαρη.
Οι οργανισµοί παρέµβασης αγοράζουν, κατά περίπτωση, στην τιµή παρέµβασης ή στην παράγωγη τιµή παρέµβασης που ισχύει για τη ζώνη στην οποία υπάρχει η ζάχαρη κατά το χρόνο της αγοράς. Αν η ποιότητα της
ζάχαρης διαφέρει από τον ποιοτικό τύπο για τον οποίο έχει καθοριστεί η τιµή παρέµβασης, η τιµή αυτή
προσαρµόζεται µε την εφαρµογή προσαυξήσεων ή αποµειώσεων.
2.
∆ύναται να αποφασιστεί η χορήγηση πριµοδοτήσεων για τη ζάχαρη που τελεί υπό ένα από τα καθεστώτα
που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συνθήκης, και η οποία έχει καταστεί ακατάλληλη για
ανθρώπινη διατροφή.
3.
Αποφασίζεται η χορήγηση επιστροφών στην παραγωγή για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχεία α) και στ), για τα σιρόπια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ), καθώς και για τη
χηµικώς καθαρή φρουκτόζη (λεβουλόζη) που υπάγεται στον κωδικό NC 1702 50 00, ως ενδιάµεσο προϊόν, και
τελούν υπό ένα από τα καθεστώτα που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφο 2 της συνθήκης, τα οποία
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ορισµένων προϊόντων της χηµικής βιοµηχανίας.
Ο καθορισµός της επιστροφής πραγµατοποιείται έχοντας υπόψη ιδίως τα έξοδα τα συναφή µε τη χρησιµοποίηση
εισαγόµενης ζάχαρης που θα βάρυναν τη χηµική βιοµηχανία σε περίπτωση εφοδιασµού της στην παγκόσµια
αγορά.
4.
Χορηγούνται κατ’ αποκοπήν κοινοτικές ενισχύσεις για τη διάθεση, στις ευρωπαϊκές περιφέρειες της Κοινότητας, ζάχαρης που παράγεται στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα. Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν:
— το ραφινάρισµα σε βιοµηχανίες ραφιναρίσµατος στις ευρωπαϊκές περιφέρειες της Κοινότητας ζάχαρης που
παράγεται στα διαµερίσµατα αυτά, σε συνάρτηση ιδίως µε την απόδοσή τους,
— τη µεταφορά της ζάχαρης που παράγεται στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα έως τις ευρωπαϊκές περιοχές
της Κοινότητας, καθώς και ενδεχοµένως η αποθήκευσή τους στα διαµερίσµατα αυτά.
Τα κατ’ αποκοπή ποσά για τα έξοδα µεταφοράς από κάθε διαµέρισµα στις ευρωπαϊκές περιοχές της Κοινότητας
περιλαµβάνουν ιδίως:
— ένα κατ’ αποκοπή ποσό που αντιπροσωπεύει τα έξοδα µεταφοράς από το στάδιο εξόδου από το εργοστάσιο
µέχρι το στάδιο fob,
— ένα κατ’ αποκοπή ποσό που αντιπροσωπεύει τα έξοδα θαλάσσιας µεταφοράς από το στάδιο fob µέχρι το
στάδιο caf cale στα ευρωπαϊκά λιµάνια της Κοινότητας και τα συναφή έξοδα ασφάλισης.
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Είναι δυνατόν να προβλεφθεί, αν είναι αναγκαίο για τον εφοδιασµό των εργοστασίων ραφιναρίσµατος, ότι η
ακατέργαστη ζάχαρη που παράγεται από τεύτλα που συγκοµίζονται στην Κοινότητα θα απολαύει των ιδίων µέτρων
όπως η ζάχαρη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.
Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, νοείται ως εργοστάσιο ραφιναρίσµατος µια τεχνική µονάδα της οποίας η
µόνη δραστηριότητα είναι να ραφινάρει είτε ακατέργαστη ζάχαρη, είτε σιρόπια που έχουν παραχθεί πριν από την
παραγωγή ζάχαρης σε στερεά κατάσταση.
5.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2, και ιδίως:
— η ελάχιστη ποιότητα και ποσότητα που απαιτούνται κατά την παρέµβαση,
— οι προσαυξήσεις και οι αποµειώσεις που εφαρµόζονται στην παρέµβαση,
— οι διαδικασίες και οι όροι αναλήψεως από τους οργανισµούς παρέµβασης,
— οι όροι χορήγησης των πριµοδοτήσεων και το ποσό τους,
— τα προϊόντα και οι όροι χορήγησης των επιστροφών στην παραγωγή και το ποσό τους,
— η δυνατότητα, εφόσον χρειαστεί, να περιοριστεί η χορήγηση της επιστροφής στην παραγωγή λεβουλόζης σε
µία συνολική ποσότητα του προϊόντος αυτού που θα καθοριστεί για την Κοινότητα,
— η δυνατότητα να χορηγηθούν επιστροφές στην παραγωγή για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχείο η),
— τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

Άρθρο 8
Για να συµβάλει στην εξασφάλιση του εφοδιασµού του συνόλου ή µιας από τις ζώνες της Κοινότητας, σε
περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 31, η Επιτροπή θεσπίζει τα ιδιαίτερα µέτρα παρέµβασης, µε τη διαδικασία του
άρθρου 42 παράγραφος 2.
Τα µέτρα αυτά δεν δύνανται να καταστήσουν υποχρεωτική για τους ζαχαροβιοµηχάνους της Κοινότητας την
πώληση ζάχαρης στους οργανισµούς παρέµβασης.

Άρθρο 9
1.

Οι οργανισµοί παρέµβασης δύνανται να πωλούν τη ζάχαρη µόνο σε τιµή ανώτερη από την τιµή παρέµβασης.

Ωστόσο, δύναται να αποφασιστεί ότι οι οργανισµοί παρέµβασης πωλούν τη ζάχαρη σε τιµή ίση ή µικρότερη από
την τιµή παρέµβασης, όταν η ζάχαρη προορίζεται:
— για τη διατροφή των ζώων, ή
— για εξαγωγή σε φυσική κατάσταση ή κατόπιν µεταποιήσεως σε προϊόντα αναφερόµενα στο παράρτηµα Ι της
συνθήκης ή σε εµπορεύµατα αναφερόµενα στο παράρτηµα V του παρόντος κανονισµού.
2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου Ι, δύναται να αποφασιστεί ότι οι οργανισµοί παρέµβασης θέτουν, µε
σκοπό τη δωρεάν διανοµή της, τη ζάχαρη στη κατάσταση που βρίσκεται στη διάθεση φιλανθρωπικών οργανισµών
αναγνωρισµένων από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ή, εάν δεν έχει χορηγηθεί καµία αναγνώριση σε αυτό το
κράτος µέλος σε τέτοιες οργανώσεις, από την Επιτροπή, οι οποίοι ενεργούν στο πλαίσιο συγκεκριµένων ενεργειών
επείγουσας βοήθειας, σε τιµή κατώτερη από την τιµή παρέµβασης ή δωρεάν για ανθρώπινη κατανάλωση στην
εσωτερική αγορά της Κοινότητας.
3.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθώς και η απόφαση για τη διάθεση η οποία αναφέρεται
στην παράγραφο 1 θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ

Άρθρο 10
1.

Το κεφάλαιο 2 εφαρµόζεται για τις περιόδους εµπορίας 2001/02 έως 2005/06.

2.
Οι βασικές ποσότητες παραγωγής ζάχαρης Α και Β, ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης είναι αυτές που
καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.
3.
Για να τηρηθούν οι δεσµεύεις που ανέλαβε η Κοινότητα στο πλαίσιο της γεωργικής συµφωνίας η οποία
συνήφθη σύµφωνα µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 της συνθήκης, οι εγγυήσεις διάθεσης της ζάχαρης, της
ισογλυκόζης και του σιροπιού ινουλίνης που παράγονται στο πλαίσιο ποσοστώσεων δύνανται να µειωθούν για µία
ή περισσότερες συγκεκριµένες περιόδους εµπορίας.
4.
Για την εφαρµογή της παραγράφου 3, καθορίζεται, πριν από την 1η Οκτωβρίου, για κάθε περίοδο εµπορίας,
η εγγυηµένη ποσότητα στο πλαίσιο των ποσοστώσεων βάσει των προβλέψεων παραγωγής, εισαγωγών, κατανάλωσης, αποθεµατοποίησης, µεταφοράς και του εξαγώγιµου υπολοίπου καθώς και της µέσης προβλεπόµενης
ζηµίας που επιβαρύνει το καθεστώς αυτοχρηµατοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο
δ). Όταν από τις προβλέψεις αυτές προκύπτει ένα εξαγώγιµο υπόλοιπο στο πλαίσιο της εν λόγω περιόδου
εµπορίας ανώτερο από το ανώτατο όριο που προβλέπεται από τη συµφωνία, η εγγυηµένη ποσότητα µειώνεται κατά
τη διαφορά σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 2. Η διαφορά αυτή
κατανέµεται µεταξύ της ζάχαρης, της ισογλυκόζης και του σιροπιού ινουλίνης συναρτήσει του ποσοστού που
αντιπροσωπεύει το άθροισµα των ποσοστώσεων Α και Β κάθε προϊόντος στην Κοινότητα. Στη συνέχεια κατανέµεται
ανά κράτος µέλος και ανά προϊόν µε την εφαρµογή του αντίστοιχου συντελεστή κατανοµής που καθορίζεται στον
κατωτέρω
πίνακα:

Περιφέρειες

1

2

3

Συντελεστής που εφαρµόζεται στη ζάχαρη,
(αξία λευκής ζάχαρης)

Συντελεστής που εφαρµόζεται στην
ισογλυκόζη, (σε ξηρά ουσία)

Συντελεστής που εφαρµόζεται στο σιρόπι
ινουλίνης (σε ισοδύναµο ζάχαρης/ισογλυκόζης)

Ζάχαρη Α

Ζάχαρη Β

Ισογλυκόζη Α

Ισογλυκόζη Β

Σιρόπι ινουλίνης Α

Σιρόπι ινουλίνης Β

UEBL (1)

0,046201

0,009920

0,225547

0,062024

0,556265

0,130955

∆ανία

0,027206

0,008015

—

—

—

—

Γερµανία

0,224812

0,069174

0,104246

0,024551

—

—

Ελλάδα

0,012352

0,001235

0,037978

0,008944

—

—

0,026459

0,001102

0,166138

0,017721

—

—

Μητροπολιτική Γαλλία ( )

0,213231

0,063239

0,061081

0,015898

0,058922

0,013847

Γαλλία (Υ∆) ( )

0,019298

0,002063

—

—

—

—

Ιρλανδία

0,007752

0,000775

—

—

—

—

Ιταλία

0,082491

0,015514

0,059803

0,014083

—

—

Κάτω Χώρες

0,053393

0,014083

0,026804

0,006313

0,194365

0,045646

Πορτογαλία (ηπειρωτική)

0,002323

0,000232

0,029213

0,006880

—

—

Πορτογαλία (αυτόνοµη περιφέρεια των Αζωρών)

0,000387

0,000039

—

—

—

—

Ηνωµένο Βασίλειο

0,044297

0,004430

0,084713

0,022596

—

—

Αυστρία

0,022673

0,005292

—

—

—

—

Σουηδία

0,014327

0,001433

—

—

—

—

Φινλανδία

0,005683

0,000568

0,023151

0,002316

—

—

Ισπανία
2

2

(1) Οικονοµική Ένωση Βελγίου-Λουξεµβούργου.
(2) Λαµβανοµένης υπόψη της εφαρµογής του άρθρου 12 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο.
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5.
Το κράτος µέλος κατανέµει στη συνέχεια τη διαφορά που του αναλογεί µεταξύ των επιχειρήσεων παραγωγής
που είναι εγκατεστηµένες στο έδαφός του, σε συνάρτηση µε τη σχέση που υπάρχει µεταξύ της ποσόστωσής τους Α
και της ποσόστωσής τους Β για το εν λόγω προϊόν και της βασικής ποσότητας Α και της βασικής ποσότητας Β
του κράτους µέλους γι’ αυτό το προϊόν.
Η ζάχαρη, η ισογλυκόζη και το σιρόπι ινουλίνης που παράγονται καθ’ υπέρβαση της εγγυηµένης ποσότητας
θεωρούνται ζάχαρη Γ, ισογλυκόζη Γ ή σιρόπι ινουλίνης Γ.
6.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου και, ιδίως, η µείωση της εγγυηµένης ποσότητας και,
ενδεχοµένως, η αναθεώρησή της για τον προσδιορισµό της εγγυηµένης ποσότητας της επόµενης περιόδου
εµπορίας θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2.

Άρθρο 11
1.
Τα κράτη µέλη χορηγούν, υπό τους όρους του παρόντος κεφαλαίου, ποσόστωση Α και ποσόστωση Β σε
κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, σε κάθε επιχείρηση παραγωγής ισογλυκόζης και σε κάθε επιχείρησης
σιροπιού ινουλίνης που είναι εγκατεστηµένη στο έδαφός της και η οποία έχει λάβει κατά την περίοδο εµπορίας
2000/01 ποσόστωση Α και ποσόστωση Β.
2.
Για τη χορήγηση των ποσοστώσεων Α και Β που αναφέρονται την παράγραφο 1 καθορίζονται οι ακόλουθες
βασικές ποσότητες:
1. Βασικές ποσότητες Α

β) Βασική ποσότητα Α
για την ισογλυκόζη (2)

γ) Βασική ποσότητα Α
για το σιρόπι ινουλίνης (3)

—

—

2 612 913,3

28 643,3

—

της Ελλάδας

288 638,0

10 435,0

—

της Ισπανίας

957 082,4

74 619,6

—

2 506 487,4

15 747,1

19 847,1

Περιφέρειες

της ∆ανίας
της Γερµανίας

της Γαλλίας (µητροπολιτικής)

α) Βασική ποσότητα Α
για τη ζάχαρη (1)

325 000,0

των Γαλλικών Υπερποντίων ∆ιαµερισµάτων

463 872,0

—

—

της Ιρλανδίας

181 145,2

—

—

1 310 903,9

16 432,1

—

των Κάτω Χωρών

684 112,4

7 364,6

65 519,4

της Αυστρίας

314 028,9

της Ιταλίας

της Πορτογαλίας (ηπειρωτικής)
της αυτόνοµης περιφέρειας των Αζορών

63 380,2
9 048,2

—
8 027,0

—
—

—

—

της Φινλανδίας

132 806,3

10 792,0

—

της Σουηδίας

334 784,2

—

—

της Οικονοµικής Ένωσης Βελγίου-Λουξεµβούργου

674 905,5

56 150,6

174 218,6

1 035 115,4

21 502,0

—

του Ηνωµένου Βασιλείου

(1) Σε τόνους λευκής ζάχαρης.
(2) Σε τόνους ξηράς ύλης.
(3) Σε τόνους ξηράς ύλης εκφραζόµενους σε ισοδύναµο λευκής ζάχαρης/ισογλυκόζης.
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2. Βασικές ποιότητες Β

Περιφέρειες

της ∆ανίας

α) Βασική ποσότητα Α
για τη ζάχαρη (1)

β) Βασική ποσότητα Α
για την ισογλυκόζη (2)

γ) Βασική ποσότητα Α
για το σιρόπι ινουλίνης (3)

—

—

95 745,5

της Γερµανίας

803 982,2

6 745,5

—

της Ελλάδας

28 863,8

2 457,5

—

39 878,5

7 959,4

—

752 259,5

4 098,6

4 674,2

της Ισπανίας
της Γαλλίας (µητροπολιτικής)
των Γαλλικών Υπερποντίων ∆ιαµερισµάτων
της Ιρλανδίας

46 372,5
18 114,5

—

—

—

—

της Ιταλίας

246 539,3

3 869,8

—

των Κάτω Χωρών

180 447,1

1 734,5

15 430,5

της Αυστρίας
της Πορτογαλίας (ηπειρωτικής)
της αυτόνοµης περιφέρειας των Αζορών
της Φινλανδίας
της Σουηδίας

73 297,5
6 338,0
904,8
13 280,4

—
1 890,3
—
1 079,7

—
—
—
—

33 478,0

—

—

της Οικονοµικής Ένωσης Βελγίου-Λουξεµβούργου

144 906,1

15 441,0

41 028,2

του Ηνωµένου Βασιλείου

103 511,5

5 735,3

—

(1) Σε τόνους λευκής ζάχαρης.
(2) Σε τόνους ξηράς ύλης.
(3) Σε τόνους ξηράς ύλης εκφραζόµενους σε ισοδύναµο λευκής ζάχαρης/ισογλυκόζης.

3.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφοι 3 έως 6 και του άρθρου 12, οι ποσοστώσεις Α και Β των
επιχειρήσεων παραγωγής ζάχαρης, των επιχειρήσεων παραγωγής ισογλυκόζης και των επιχειρήσεων παραγωγής
σιροπιού ινουλίνης είναι αυτές οι οποίες χορηγήθηκαν από τα κράτη µέλη για την περίοδο εµπορίας 2000/01
πριν από την εφαρµογή του άρθρου 26 παράγραφος 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999, προσαρµοσµένες,
σε συνάρτηση µε τις βασικές ποσότητες που καθορίζονται στην παράγραφο 2, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5.
4.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, µε τη διαδικασία
του άρθρου 42 παράγραφος 2.

Άρθρο 12
1.
Τα κράτη µέλη δύνανται να πραγµατοποιούν µεταφορές των ποσοστώσεων Α και των ποσοστώσεων Β µεταξύ
επιχειρήσεων, υπό τους όρους του παρόντος άρθρου και λαµβάνοντας υπόψη το συµφέρον κάθε ενδιαφερόµενου
µέρους, και ιδίως των παραγωγών τεύτλων ή ζαχαροκάλαµου.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στο σιρόπι ινουλίνης.
2.
Τα κράτη µέλη δύνανται να µειώνουν την ποσόστωση Α και την ποσόστωση Β κάθε επιχείρησης παραγωγής
ζάχαρης ή κάθε επιχείρησης παραγωγής ισογλυκόζης που είναι εγκατεστηµένες στο έδαφός τους κατά συνολική
ποσότητα που δεν υπερβαίνει το 10 %, ανάλογα µε την περίπτωση, της ποσόστωσης Α ή της ποσόστωσης Β που
έχει καθοριστεί για κάθε µία σύµφωνα µε το άρθρο 11.
Το όριο του 10 % που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, δεν εφαρµόζεται στην Ιταλία, την Ισπανία και στα Γαλλικά
Υπερπόντια ∆ιαµερίσµατα, όταν οι µεταφορές ποσοστώσεων πραγµατοποιούνται βάσει σχεδίων αναδιάρθρωσης του
τοµέα των τεύτλων ή του ζαχαροκάλαµου και του τοµέα της ζάχαρης της εν λόγω περιφέρειας, στο βαθµό που
είναι αναγκαίο για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση αυτών των σχεδίων.
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Τα σχέδια αναδιάρθρωσης και τα µέτρα που αφορούν τις ποσοστώσεις Α και Β που προκύπτουν από αυτά
ανακοινώνονται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή.
3.
Οι ποσότητες των ποσοστώσεων Α ή των ποσοστώσεων Β που ανακατανέµονται παρέχονται ως τέτοιες από
τα κράτη µέλη σε µία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις που διαθέτουν ή δεν διαθέτουν ποσοστώσεις και είναι
εγκατεστηµένες στην ίδια περιφέρεια, κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 2, όπου και οι επιχειρήσεις
από τις οποίες ανακατανέµονται αυτές οι ποσότητες.
Ωστόσο, η Γαλλία δύναται να µειώσει για µία ποσότητα που δεν υπερβαίνει στο σύνολό της τους 30 000 τόνους
λευκής ζάχαρης, τις ποσοστώσεις Α που προσδιορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 11 των επιχειρήσεων που είναι
εγκατεστηµένες στα υπερπόντια διαµερίσµατά της και να χορηγήσει τις κατ’ αυτόν τον τρόπο ανακατανεµόµενες
ποσότητες σε µία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις στη µητρόπολη. Η ποσόστωση Α, κάθε συγκεκριµένης
επιχείρησης δεν δύναται µετά τη µείωση να είναι κατώτερη της µέσης παραγωγής ζάχαρης που πραγµατοποιείται
εντός των ορίων της βασικής ποσόστωσής της και έχει διαπιστωθεί για την επιχείρηση αυτή κατά τις περιόδους
εµπορίας ζάχαρης 1977/78 έως 1979/80.
4.
Οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις τροποποιήσεις των ποσοστώσεων, ιδίως σε περίπτωση συγχώνευσης ή
διασύνδεσης επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο παράρτηµα IV.
5.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 2.
Άρθρο 13
1.
Η ζάχαρη Γ, η οποία δεν µεταφέρεται δυνάµει του άρθρου 14, η ισογλυκόζη Γ και το σιρόπι ινουλίνης Γ δεν
είναι δυνατόν να διατεθούν στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας και πρέπει να εξαχθούν ως έχουν πριν από την
1η Ιανουαρίου που ακολουθεί τη λήξη της σχετικής περιόδου εµπορίας.
Τα άρθρα 7, 27 και 33 δεν εφαρµόζονται στη ζάχαρη Γ, στην ισογλυκόζη Γ και στο σιρόπι ινουλίνης Γ.
2.
Κατ’ εξαίρεση, δύναται να αποφασιστεί, κατά το αναγκαίο µέτρο, για να εξασφαλισθεί ο εφοδιασµός της
Κοινότητας σε ζάχαρη, ότι το άρθρο 33 εφαρµόζεται στη ζάχαρη Γ. Στην περίπτωση αυτή, αποφασίζεται
ταυτόχρονα ότι ολόκληρη η εν λόγω ποσότητα ζάχαρης Γ δύναται να διατεθεί οριστικά στην εσωτερική αγορά
χωρίς να εισπραχθεί το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο 3.
3.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2.
Οι λεπτοµέρειες αυτές προβλέπουν ιδίως την επιβολή ενός ποσού στη ζάχαρη Γ, στην ισογλυκόζη Γ και στο σιρόπι
ινουλίνης Γ, των οποίων η εξαγωγή ως έχουν εντός της απαιτούµενης προθεσµίας δεν έχει αποδειχθεί σε
ηµεροµηνία που πρόκειται να καθορισθεί.
Άρθρο 14
1.
Κάθε επιχείρηση δύναται να αποφασίσει να µεταφέρει στην επόµενη περίοδο εµπορίας, για λογαριασµό της
παραγωγής της περιόδου αυτής, το σύνολο ή µέρος της παραγωγής ζάχαρης που υπερβαίνει την ποσόστωση Α. Η
απόφαση αυτή είναι αµετάκλητη.
Κάθε επιχείρηση µπορεί να αποφασίσει να µεταφέρει στην επόµενη περίοδο εµπορίας, για λογαριασµό της
παραγωγής της περιόδού αυτής, το σύνολο ή µέρος της παραγωγής ζάχαρης Α και ζάχαρης Β, που έχει καταστεί
παραγωγή ζάχαρης Γ έπειτα από την εφαρµογή του άρθρου 10 παράγραφοι 3 έως 6. Η απόφαση αυτή είναι
επίσης αµετάκλητη και δεν υπόκειται στον ενδεχόµενο περιορισµό που προβλέπεται στην παράγραφο 4.
2.
Οι επιχειρήσεις που λαµβάνουν την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1:
— ανακοινώνουν στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, πριν από την 1η Φεβρουαρίου την ή τις ποσότητα(-ες)
ζάχαρης που θα µεταφερθεί(-ούν),
— και δεσµεύονται να αποθεµατοποιήσουν την ποσότητα ή τις ποσότητες προς µεταφορά για περίοδο δώδεκα
συνεχόµενων µηνών, η έναρξη της οποίας πρόκειται να καθοριστεί.
Εντούτοις, η ηµεροµηνία της 1ης Φεβρουαρίου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται:
α) για επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην Ισπανία, από την ηµεροµηνία της 15ης Απριλίου, αν πρόκειται για την
παραγωγή ζάχαρης τεύτλων και από την ηµεροµηνία της 20ής Ιουνίου, αν πρόκειται για την παραγωγή
ζάχαρης ζαχαροκάλαµου,

L 178/15

L 178/16

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

β) για επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στο Ηνωµένο Βασίλειο, από την ηµεροµηνία της 15ης Φεβρουαρίου,
γ) για επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στα Γαλλικά ∆ιαµερίσµατα της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας, από την
ηµεροµηνία της 1ης Μαΐου.
Όταν η οριστική παραγωγή της εν λόγω περιόδου εµπορίας είναι χαµηλότερη από την εκτίµηση που είχε γίνει
κατά τη λήψη της απόφασης για µεταφορά, η µεταφερόµενη ποσότητα δύναται, πριν από την 1η Αυγούστου της
επόµενης περιόδου εµπορίας, να προσαρµοστεί µε αναδροµική ισχύ.
3.
Αν µια περιοχή της Κοινότητας πληγεί από φυσική καταστροφή, όπως ξηρασία και πληµµύρες, µπορεί να
αποφασιστεί, µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2, ότι η περίοδος υποχρεωτικής αποθεµατοποίησης
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση µπορεί να µειωθεί για ποσότητα ζάχαρης
που µπορεί να εξασφαλίσει τον κανονικό εφοδιασµό της εν λόγω περιοχής.
4.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, οι οποίες δύνανται να προβλέπουν ένα όριο στις
ποσότητες ζάχαρης που γίνονται δεκτές για µεταφορά, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος
2.
Οι λεπτοµέρειες αυτές προβλέπουν ιδίως την επιβολή ενός ποσού στην ποσότητα προς αποθήκευση που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση, που διατίθεται κατά την καθορισµένη περίοδο
αποθεµατοποίησης.
Άρθρο 15
1.

Πριν από το τέλος κάθε περιόδου εµπορίας, διαπιστώνεται:

α) η προβλεπόµενη ποσότητα ζάχαρης Α και Β, ισογλυκόζης Α και Β και σιροπιού ινουλίνης Α και Β που
παράγεται για λογαριασµό της τρέχουσας περιόδου εµπορίας,
β) η προβλεπόµενη ποσότητα ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης που διατίθεται για κατανάλωση στο
εσωτερικό της Κοινότητας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου εµπορίας,
γ) το πλεόνασµα που είναι δυνατόν να εξαχθεί αφού αφαιρεθεί η ποσότητα που αναφέρεται στο στοιχείο α) από
την ποσότητα που αναφέρεται στο στοιχείο β),
δ) ο προβλεπόµενος µέσος όρος ζηµιών ή ο προβλεπόµενος µέσος όρος εσόδων ανά τόνο ζάχαρης για τις
εξαγωγές ως προς τις οποίες έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και οι οποίες πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στο
πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου εµπορίας.
Αυτός ο µέσος όρος ζηµιών ή εσόδων ισούται µε τη διαφορά µεταξύ του συνολικού ποσού των επιστροφών
και του συνολικού ποσού των εισφορών που υπολογίζονται επί του συνολικού όγκου των εξαγωγών για τις
οποίες έχουν αναληφθεί οι εν λόγω υποχρεώσεις,
ε) η προβλεπόµενη συνολική ζηµία ή τα προβλεπόµενα συνολικά έσοδα που υπολογίζονται µε τον πολλαπλασιασµό του πλεονάσµατος που αναφέρεται στο στοιχείο γ) µε τη µέση ζηµία ή το µέσο όρο εσόδων που
αναφέρονται στο στοιχείο δ).
2.
Πριν από το τέλος της περιόδου εµπορίας 2005/06 και µε την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφοι 3
έως 6, διαπιστώνονται σωρευτικά για τις περιόδους εµπορίας 2001/02 έως 2005/06:
α) το πλεόνασµα που δύναται να εξαχθεί και που ορίζεται βάσει των στοιχείων της πραγµατικής παραγωγής
ζάχαρης Α, Β, ισογλυκόζης Α και Β και σιροπιού ινουλίνης Α και Β, αφενός, και της οριστικής ποσότητας
ζάχαρης, ισογλυκόζης και σιροπιού ινουλίνης, αφετέρου, που διατέθηκαν για κατανάλωση στο εσωτερικό της
Κοινότητας,
β) ο µέσος όρος ζηµιών ή εσόδων ανά τόνο ζάχαρης που προκύπτει από το σύνολο των υποχρεώσεων
πραγµατοποίησης εξαγωγών που έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τον κανόνα υπολογισµού που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 στοιχείο δ) δεύτερο εδάφιο,
γ) οι συνολικές ζηµίες ή τα συνολικά έσοδα µε τον πολλαπλασιασµό του πλεονάσµατος που αναφέρεται στο
σηµείο Α µε το µέσο όρο ζηµιών ή το µέσο όρο εσόδων που αναφέρονται στο σηµείο Β,
δ) το συνολικό άθροισµα των εισφορών βασικής παραγωγής και των εισφορών Β που έχουν εισπραχθεί.
Η προβλεπόµενη συνολική ζηµία ή τα προβλεπόµενα συνολικά έσοδα που αναφέρονται στην παράγραφο 2
στοιχείο ε) προσαρµόζονται βάσει της διαφοράς µεταξύ των διαπιστώσεων που αναφέρονται στα στοιχεία γ) και δ).
3.
Αν από τις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποδειχθεί, µετά την προσαρµογή σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 και µε την επιφύλαξη του άρθρου 18 παράγραφος 1, ενδεχόµενη συνολική ζηµία, αυτή
διαιρείται δια της προβλεπόµενης ποσότητας ζάχαρης Α και Β, ισογλυκόζης Α και Β και σιροπιού ινουλίνης Α και
Β που παράγεται για λογαριασµό της τρέχουσας περιόδου εµπορίας. Το ποσό που προκύπτει εισπράττεται από
τους παραγωγούς ως συνεισφορά βασικής παραγωγής για την παραγωγή τους ζάχαρης Α και Β, ισογλυκόζης Α
και Β και σιροπιού ινουλίνης Α και Β.
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Ωστόσο, η εισφορά αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει:
— για την εν λόγω ζάχαρη µέγιστο ποσό ίσο προς το 2 % της τιµής παρέµβασης της λευκής ζάχαρης,
— για το εν λόγω σιρόπι ινουλίνης, εκφραζόµενο σε ισοδύναµο ζάχαρης, ισογλυκόζης µε την εφαρµογή του
συντελεστή 1,9, ανώτατο ποσό ίσο προς αυτό που εφαρµόζεται στη λευκή ζάχαρη,
— για την εν λόγω ισογλυκόζη, το µέρος της εισφοράς στη βασική παραγωγή που επιβαρύνει τους παραγωγούς
της ζάχαρης.
4.
Όταν το ανώτατο όριο της εισφοράς στη βασική παραγωγή δεν επιτρέπει την εξ ολοκλήρου κάλυψη της
συνολικής ζηµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο, το υπόλοιπο διαιρείται δια της προβλεπόµενης ποσότητας ζάχαρης Β, ισογλυκόζης Β και σιροπιού ινουλίνης Β που παράγεται για λογαριασµό της εν λόγω
περιόδου εµπορίας. Το ποσό που προκύπτει εισπράττεται από τους παραγωγούς ως εισφορά Β για την παραγωγή
τους ζάχαρης Β, ισογλυκόζης Β και σιροπιού ινουλίνης Β.
Ωστόσο, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5, η εισφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να υπερβεί:
— για τη ζάχαρη Β, ανώτατο ποσό ίσο προς το 30 % της τιµής παρέµβασης της λευκής ζάχαρης,
— για το σιρόπι ινουλίνης, εκφραζόµενο σε ισοδύναµο ζάχαρης/ισογλυκόζης µε την εφαρµογή του συντελεστή
1,9, ανώτατο ποσό ίσο προς αυτό που εφαρµόζεται στη λευκή ζάχαρη Β,
— για την ισογλυκόζη Β, το µέρος της εισφοράς Β που επιβαρύνει τους παραγωγούς της ζάχαρης.
5.
Όταν, βάσει των διαπιστώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προκύπτει ότι, λόγω του ανωτάτου
ορίου της εισφοράς στη βασική παραγωγή και αυτού της εισφοράς Β που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4
η συνολική προβλεπόµενη ζηµία της τρέχουσας περιόδου εµπορίας ενδέχεται να µην καλυφθεί από τα αναµενόµενα έσοδα αυτών των εισφορών, το ανώτατο ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 4 πρώτη περίπτωση
αναθεωρείται στο βαθµό που είναι αναγκαίο για να καλυφθεί η εν λόγω συνολική ζηµία χωρίς να είναι δυνατόν να
υπερβαίνει τα 37,5 %.
Το ανώτατο αναθεωρηµένο ποσοστό της εισφοράς Β καθορίζεται για την τρέχουσα περίοδο εµπορίας πριν από την
15η Σεπτεµβρίου της ίδιας περιόδου εµπορίας. Η ελάχιστη τιµή του τεύτλου Β που αναφέρεται στο άρθρο 4
παράγραφος, στοιχείο β) τροποποιείται ανάλογα.
6.
Όλες οι ζηµίες που προκύπτουν από τη χορήγηση επιστροφών στην παραγωγή που αναφέρονται στο άρθρο
7 παράγραφος 3 λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό της συνολικής ζηµίας που αναφέρεται στην παράγραφο
1 στοιχείο ε).
7.

Οι εισφορές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εισπράττονται από τα κράτη µέλη.

8.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 42
παράγραφος 2, και ιδίως:
— τα προς είσπραξη ποσά των εισφορών,
— η αναθεώρηση του ανώτατου ποσού της εισφοράς Β,
— η τροποποίηση της ελάχιστης τιµής του τεύτλου Β, που αντιστοιχεί στην αναθεώρηση του ανώτατου ποσοστού
της εισφοράς Β.
Άρθρο 16
1.
Εφόσον για µία περίοδο εµπορίας η συνολική ζηµία που διαπιστώθηκε κατ’ εφαρµογή του άρθρου 15
παράγραφοι 1 και 2 δεν καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα έσοδα των εισφορών στην παραγωγή στο πλαίσιο της
ίδιας περιόδου εµπορίας µετά την εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφοι 3, 4 και 5, εισπράττεται από τους
παραγωγούς ζάχαρης συµπληρωµατική εισφορά, µε την επιφύλαξη του άρθρου 4, για να καλυφθεί εξ ολοκλήρου
το µέρος της εν λόγω συνολικής ζηµίας που δεν καλύπτεται από τα εν λόγω έσοδα.
2.
Η συµπληρωµατική εισφορά καθορίζεται για κάθε επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης, κάθε επιχείρηση
παραγωγής ισογλυκόζης και κάθε επιχείρηση παραγωγής σιροπιού ινουλίνης µε την εφαρµογή στο συνολικό ποσό
που οφείλει η επιχείρηση στο πλαίσιο των εισφορών στην παραγωγή της εν λόγω περιόδου εµπορίας ενός
συντελεστή που πρόκειται να προσδιοριστεί. Ο συντελεστής αυτός αντιπροσωπεύει για την Κοινότητα τη σχέση
µεταξύ της συνολικής διαπιστωθείσας ζηµίας για την εν λόγω περίοδο εµπορίας σε εφαρµογή του άρθρου 15
παράγραφοι 1 και 2 και των εσόδων της εισφοράς στη βασική παραγωγή και της εισφοράς Β που οφείλονται από
τους ζαχαροβιοµήχανους, τους βιοµήχανους ισογλυκόζης και τους βιοµήχανους σιροπιού ινουλίνης στο πλαίσιο
της ίδιας περιόδου εµπορίας, µειωµένη κατά 1.
3.
Η συµπληρωµατική εισφορά καταβάλλεται από τους εν λόγω βιοµήχανους πριν από την 15η ∆εκεµβρίου
που έπεται της περιόδου εµπορίας για την οποία οφείλεται.
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Οι ζαχαροβιοµήχανοι δύνανται να απαιτήσουν, κατά περίπτωση, από τους πωλητές τεύτλων ή ζαχαροκάλαµου που
παράγονται στην Κοινότητα, την επιστροφή µέρους της εισπραχθείσας συµπληρωµατικής εισφοράς. Η επιστροφή
αυτή µπορεί το πολύ να ισούται µε το ανώτατο ποσό της συµµετοχής των πωλητών τεύτλων ή ζαχαροκάλαµων
στην πληρωµή της εισφοράς στη βασική παραγωγή που προβλέπεται από το άρθρο 15 και της εισφοράς Β για τη
συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας µε την εφαρµογή του συντελεστή που αναφέρεται στην παράγραφο 2.
Η επιστροφή που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο πραγµατοποιείται για τα τεύτλα που παραδίδονται στο πλαίσιο
της εν λόγω περιόδου εµπορίας. Ωστόσο, τα ενδιαφερόµενα µέρη δύνανται να συµφωνήσουν ότι η επιστροφή αυτή
πραγµατοποιείται για τα τεύτλα που θα παραδοθούν στο πλαίσιο της επόµενης περιόδου εµπορίας.
4.
Για τις διαπιστώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, λαµβάνονται υπόψη τα έσοδα που
προκύπτουν από την είσπραξη της συµπληρωµατικής εισφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
5.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως ο συντελεστής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2.
Άρθρο 17
1.
Οι βιοµήχανοι σιροπιού ινουλίνης δύνανται να ζητήσουν από τους πωλητές του βασικού γεωργικού
προϊόντος, από το οποίο παρασκευάζεται το εν λόγω σιρόπι ινουλίνης, να αναλάβουν µέρος της εισφοράς στη
βασική παραγωγή, της εισφοράς Β και της συµπληρωµατικής εισφοράς µε τις οποίες επιβαρύνονται οι βιοµήχανοι.
Το µέρος αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει εκείνο που επιβαρύνει τους καλλιεργητές ζαχαρότευτλων για τη
συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας και προσδιορίζεται µέσω των διεπαγγελµατικών συµφωνιών ή συµφωνητικών σε
συνάρτηση µε τις τιµές αγοράς του βασικού γεωργικού προϊόντος που παραδίδεται γι’ αυτό το σκοπό στο πλαίσιο
της εν λόγω περιόδου εµπορίας.
2.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της παραγράφου 1 θεσπίζονται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, µε τη διαδικασία
του άρθρου 42 παράγραφος 2.
Άρθρο 18
1.
Εάν διαπιστωθεί, µετά την εφαρµογή των άρθρων 15 και 16 στην περίοδο εµπορίας 2000/01, ότι η
συνολική πραγµατική ζηµία της εν λόγω περιόδου εµπορίας:
α) δεν καλύπτεται ολοκληρωτικά από τα έσοδα των εισφορών στην παραγωγή και, ενδεχοµένως, της συµπληρωµατικής εισφοράς, η χρηµατοδοτική επιβάρυνση που προκύπτει προστίθεται στην προβλεπόµενη συνολική ζηµία,
που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο ε), της περιόδου εµπορίας κατά την οποία έγινε η εν
λόγω διαπίστωση,
β) είναι µικρότερη από το προϊόν των εισφορών στην παραγωγή και, ενδεχοµένως της συµπληρωµατικής εισφοράς,
ένα ποσό ίσο προς αυτή τη διαφορά αφαιρείται από τη συνολική προβλεπόµενη ζηµία ή, ανάλογα µε την
περίπτωση, προστίθεται στα προβλεπόµενα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρµογή των άρθρων 15 και 16
της περιόδου εµπορίας κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε η εν λόγω διαπίστωση.
2.
Όταν το ποσό της συνεισφοράς στη βασική παραγωγή είναι κατώτερο του ανώτατου ποσού του άρθρου 15
παράγραφος 3, ή όταν το ποσό της συνεισφοράς Β είναι κατώτερο του ανώτατου ποσού του άρθρου 15
παράγραφος 4, αναθεωρηµένο ενδεχοµένως σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 5, οι ζαχαροβιοµήχανοι
υποχρεούνται να πληρώσουν στους πωλητές τεύτλων τη διαφορά µεταξύ του ανώτατου ποσού της εν λόγω
εισφοράς και του ποσού της προς είσπραξη εισφοράς κατά το 60 % αυτής της διαφοράς.
Το πληρωτέο ποσό ανά τόνο τεύτλων ορίζεται για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο.
Οι προσαυξήσεις και αποµειώσεις του άρθρου 5 εφαρµόζονται στο ποσό αυτό.
3.
Οι κοινοτικοί ζαχαροβιοµήχανοι δύνανται να απαιτήσουν από τους πωλητές ζαχαροκάλαµου παραγόµενου
στην Κοινότητα, για µία ποσότητα ζάχαρης για την οποία εισεπράχθη η εν λόγω συνεισφορά, την απόδοση της
συνεισφοράς αυτής κατά το 60 % αυτής.
4.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, βάσει των παρεχοµένων από τους ζαχαροβιοµήχανους στοιχείων, ότι η
πληρωµή των τεύτλων ανταποκρίνεται προς τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.
5.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στο άρθρο
42 παράγραφος 2, διαδικασία.
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Άρθρο 19

1.
Στα συµφωνητικά για την παράδοση των τεύτλων, που προορίζονται για την παραγωγή της ζάχαρης,
καθιερώνεται µία διάκριση µεταξύ τεύτλων, ανάλογα µε το αν οι ποσότητες ζάχαρης που θα παραχθούν από τα
τεύτλα αυτά:
α) θα αποτελέσουν ζάχαρη Α,
β) θα αποτελέσουν ζάχαρη Β,
γ) θα αποτελέσουν ζάχαρες άλλες από τις ζάχαρες των ποσοστώσεων Α και Β.
Για κάθε επιχείρηση, οι ζαχαροβιοµήχανοι γνωστοποιούν στο κράτος µέλος, όπου η επιχείρηση αυτή παράγει
ζάχαρη:
— τις ποσότητες των τεύτλων που αναφέρονται στο στοιχείο α) για τις οποίες έχουν συνάψει συµφωνητικά πριν
από τη σπορά καθώς και την περιεκτικότητα σε ζάχαρη που έχει ληφθεί ως βάση στο συµφωνητικό,
— την προβλεπόµενη αντίστοιχη απόδοση.
Τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν συµπληρωµατικές πληροφορίες.
2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β), κάθε ζαχαροβιοµήχανος, ο οποίος δεν έχει
συνάψει, πριν από τη σπορά, συµφωνητικά παραδόσεως για ποσότητα που αντιστοιχεί στην ποσόστωση Α, στην
ελάχιστη τιµή του τεύτλου Α, υποχρεούται να πληρώνει, για κάθε ποσότητα τεύτλων που µεταποιούνται σε ζάχαρη
στην επιχείρηση αυτή τουλάχιστον την εν λόγω ελάχιστη τιµή.
3.
Μια διεπαγγελµατική συµφωνία δύναται να παρεκκλίνει από τις παραγράφους 1 και 2 κατόπιν αδείας του
σχετικού κράτους µέλους.
4.

Οι γενικοί κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

5.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου και κατά περίπτωση τα κριτήρια προς τα οποία πρέπει να
συµµορφώνονται οι βιοµήχανοι για την κατανοµή των ποσοτήτων τεύτλων µεταξύ των πωλητών τεύτλων για τις
οποίες πρέπει να συναφθούν συµφωνητικά πριν από τη σπορά, κατά την έννοια της παραγράφου 1, θεσπίζονται µε
την προβλεπόµενη στο άρθρο 42 παράγραφος 2, διαδικασία.

Άρθρο 20
1.
∆ύναται να αποφασισθεί ότι η ζάχαρη ή η ισογλυκόζη που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή ορισµένων
προϊόντων, δεν θεωρούνται παραγωγή κατά την έννοια του παρόντος κεφαλαίου.
2.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής το παρόντος άρθρου, και ιδίως ο κατάλογος προϊόντων της παραγράφου 1,
θεσπίζονται µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 42 παράγραφος 2 διαδικασία.

Άρθρο 21
1.
Οι ζαχαροβιοµήχανοι δύνανται να αγοράζουν τεύτλα, που προορίζονται για την παραγωγή ζάχαρης Γ ή
ζάχαρης προβλεπόµενης στο άρθρο 20 της εν λόγω επιχείρησης, σε τιµή κατώτερη από τις ελάχιστες τιµές
τεύτλου που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.
2.

Για την ποσότητα τεύτλων που αγοράζεται και αντιστοιχεί στην ποσότητα ζάχαρης:

— που διατίθεται στην εσωτερική αγορά δυνάµει του άρθρου 13 παράγραφος 3,
— ή που µεταφέρεται στην επόµενη περίοδο εµπορίας δυνάµει του άρθρου 14,
οι ζαχαροβιοµήχανοι της εν λόγω ζάχαρης προσαρµόζουν, κατά περίπτωση, την τιµή αγοράς έτσι ώστε να είναι
τουλάχιστον ίση µε την ελάχιστη τιµή τεύτλων Α.
3.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται, εφόσον είναι αναγκαίο, µε την προβλεπόµενη στο άρθρο 42 παράγραφος 2, διαδικασία.
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ΤΙΤΛΟΣ II
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Άρθρο 22
1.
Για κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα ή εξαγωγή από αυτήν των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), δ), στ), ζ) και η) είναι δυνατό να απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικού
εισαγωγής ή εξαγωγής.
Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τα κράτη µέλη για κάθε ενδιαφερόµενο που υποβάλλει σχετική αίτηση, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής του στην Κοινότητα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων που θεσπίζονται για
την εφαρµογή των άρθρων 26 και 27, και του άρθρου 6 παράγραφος 5, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2820/98 (1).
Το πιστοποιητικό εισαγωγής και εξαγωγής ισχύει σε ολόκληρη την Κοινότητα. Για την έκδοση των εν λόγω
πιστοποιητικών απαιτείται η κατάθεση εγγύησης που εξασφαλίζει τη δέσµευση για την πραγµατοποίηση της
εισαγωγής ή της εξαγωγής κατά τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού και η οποία, πλην ανωτέρας βίας,
καταπίπτει εν όλω ή εν µέρει εάν η συναλλαγή δεν πραγµατοποιηθεί εντός της εν λόγω προθεσµίας ή εάν
πραγµατοποιηθεί µόνο εν µέρει.
2.

Με τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2:

α) το καθεστώς της παραγράφου 1 µπορεί να επεκταθεί στα προϊόντα του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε),
β) θεσπίζονται η περίοδος ισχύος των πιστοποιητικών και οι λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος
άρθρου στις οποίες είναι δυνατόν να προβλέπεται, ειδικότερα, προθεσµία για τη χορήγηση των πιστοποιητικών.
Άρθρο 23
1.
Εφόσον ο παρών κανονισµός δεν ορίζει το αντίθετο, οι δασµολογικοί συντελεστές του κοινού δασµολογίου
εφαρµόζονται για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.
2.
Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, προκειµένου να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εφοδιασµός της κοινοτικής αγοράς µε ακατέργαστη ζάχαρη προοριζόµενη για ραφινάρισµα των κωδικών ΣΟ 1701 11 10 και
1701 12 10 και µε µελάσα µε κωδικό ΣΟ 1730, µε εισαγωγή τους από τρίτες χώρες, η Επιτροπή µπορεί, µε τη
διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2, να αναστείλει εν όλω ή εν µέρει, την επιβολή δασµών κατά την
εισαγωγή των προϊόντων αυτών και να καθορίσει τις επιµέρους ρυθµίσεις της αναστολής αυτής.
Η αναστολή µπορεί να εφαρµοσθεί για περίοδο κατά την οποία η τιµή στην παγκόσµια αγορά προσαυξηµένη µε
τον εισαγωγικό δασµό του κοινού δασµολογίου:
— στην περίπτωση της ακατέργαστης ζάχαρης, υπερβαίνει την τιµή παρέµβασης για το προϊόν αυτό,
— στην περίπτωση της µελάσας, υπερβαίνει το επίπεδο της αντίστοιχης τιµής της µελάσας που χρησίµευσε ως
βάση για τη συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας της ζάχαρης στον προσδιορισµό των εσόδων που προκύπτουν
από τις πωλήσεις µελάσας, από τους ζαχαροβιοµηχάνους για τον καθορισµό της βασικής τιµής των τεύτλων.
Άρθρο 24
1.
Για να αποτραπούν ή να εξαλειφθούν οι τυχόν επιζήµιες επιπτώσεις στην κοινοτική αγορά από τις εισαγωγές
ορισµένων γεωργικών προϊόντων, για την εισαγωγή µε το δασµολογικό συντελεστή που προβλέπει το κοινό
δασµολόγιο ενός ή περισσοτέρων από τα προϊόντα αυτά απαιτείται η καταβολή πρόσθετου εισαγωγικού δασµού,
εάν πληρούνται οι όροι που απορρέουν από το άρθρο 5 της συµφωνίας για τη γεωργία, η οποία έχει συναφθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 300 της συνθήκης στο πλαίσιο των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου
της Ουρουγουάης, εκτός εάν οι εισαγωγές δεν κινδυνεύουν να διαταράξουν την κοινοτική αγορά ή εάν οι
επιπτώσεις είναι δυσανάλογες προς τον επιδιωκόµενο στόχο.
(1) ΕΕ L 357 της 30.12.1998. Η πλέον πρόσφατη τροποποίηση του κανονισµού αυτού έγινε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
416/2001 (ΕΕ L 60 της 1.3.2001, σ. 43).
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2.
Οι τιµές ενεργοποίησης κάτω από τις οποίες µπορεί να επιβάλλεται πρόσθετος εισαγωγικός δασµός, είναι οι
τιµές που διαβιβάζονται από την Κοινότητα στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου.
Οι ποσότητες ενεργοποίησης, των οποίων απαιτείται η υπέρβαση για την επιβολή πρόσθετου εισαγωγικού δασµού,
καθορίζονται ιδίως µε βάση τις εισαγωγές στην Κοινότητα κατά τα τρία έτη που προηγούνται του έτους κατά το
οποίο παρουσιάζονται ή ενδέχεται να παρουσιαστούν οι επιζήµιες επιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.
Οι τιµές εισαγωγής που λαµβάνονται υπόψη για την επιβολή πρόσθετου εισαγωγικού δασµού καθορίζονται
µε βάση τις τιµές εισαγωγής cif της εν λόγω αποστολής.
Οι τιµές εισαγωγής cif επαληθεύονται για το σκοπό αυτό βάσει των αντιπροσωπευτικών τιµών για το συγκεκριµένο
προϊόν στην παγκόσµια αγορά ή στην αγορά κοινοτικής εισαγωγής του προϊόντος.
4.
Η Επιτροπή θεσπίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου µε τη διαδικασία του άρθρου 42
παράγραφος 2. Οι λεπτοµέρειες αυτές αφορούν ιδίως:
α) τα προϊόντα στα οποία επιβάλλονται πρόσθετοι εισαγωγικοί δασµοί σύµφωνα µε το άρθρο 5 της συµφωνίας
για τη γεωργία,
β) τα λοιπά κριτήρια που είναι αναγκαία για να εξασφαλίζεται η εφαρµογή της παραγράφου 1 σύµφωνα µε το
άρθρο 5 της ως άνω συµφωνίας.

Άρθρο 25
Για τη µελάσα:
— η τιµή στην παγκόσµια αγορά που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2,
και
— η αντιπροσωπευτική τιµή που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3,
εφαρµόζονται σε έναν ποιοτικό τύπο.
Ο ποιοτικός τύπος δύναται να καθοριστεί µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2.

Άρθρο 26
1.
Το άνοιγµα και η διαχείριση των δασµολογικών ποσοστώσεων για τα προϊόντα του άρθρου 1, που
προκύπτουν από συµφωνίες συναφθείσες στα πλαίσια των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου
της Ουρουγουάης, διέπονται από τις ρυθµίσεις που θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2.
2.
Η διαχείριση των ποσοστώσεων είναι δυνατόν να γίνει µε µια από τις ακόλουθες µεθόδους ή µε συνδυασµό
των µεθόδων αυτών:
— µέθοδος βασιζόµενη στη χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων (σύµφωνα µε την αρχή της «κατά
προτεραιότητα εξυπηρέτησης του προηγηθέντος»),
— µέθοδος κατανοµής κατ’ αναλογία των ποσοτήτων που ζητήθηκαν µε τις υποβληθείσες αιτήσεις (σύµφωνα µε
τη µέθοδο της ταυτόχρονης εξέτασης),
— µέθοδος βασιζόµενη στη συνεκτίµηση των παραδοσιακών εµπορικών ρευµάτων, (σύµφωνα µε τη µέθοδο
«παλαιοί και νέοι πελάτες»).
Επιτρέπεται η χρήση και άλλων κατάλληλων µεθόδων.
Πρέπει να αποφεύγεται οιαδήποτε διάκριση µεταξύ των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων.
3.
Η εφαρµοζόµενη µέθοδος διαχείρισης λαµβάνει υπόψη, όπου κρίνεται σκόπιµο, τις ανάγκες εφοδιασµού της
κοινοτικής αγοράς και την ανάγκη διασφάλισης της ισορροπίας της αγοράς αυτής, ενώ µπορεί να εµπνέεται από
τις µεθόδους που εφαρµόστηκαν στο παρελθόν στις ποσοστώσεις που αντιστοιχούν προς εκείνες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1, µε την επιφύλαξη των δασµών που προκύπτουν από τις συµφωνίες που συνήφθησαν στο
πλαίσιο των εµπορικών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.
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4.
Οι ρυθµίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προβλέπουν το άνοιγµα ποσοστώσεων σε ετήσια βάση
και, εάν χρειάζεται, µε την κατάλληλη κλιµάκωση, καθορίζουν την εφαρµοστέα µέθοδο διαχείρισης, ενδεχοµένως
δεν περιέχουν:
α) διατάξεις που εγγυώνται τη φύση, την προέλευση και την καταγωγή του προϊόντος,
β) διατάξεις σχετικά µε την αναγνώριση του εγγράφου βάσει του οποίου αποδεικνύεται η ύπαρξη των εγγυήσεων
του στοιχείου α),
γ) τις προϋποθέσεις έκδοσης και τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εισαγωγής.
Άρθρο 27
1.
Στο βαθµό που είναι αναγκαίο για να καταστεί δυνατή η εξαγωγή των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος
1 στοιχεία α), γ) και δ), ως έχουν ή µε τη µορφή των εµπορευµάτων του παραρτήµατος V, βάσει των
χρηµατιστηριακών τιµών ή των τιµών που ισχύουν στην παγκόσµια αγορά για τα προϊόντα που αναφέρονται στην
ίδια παράγραφο στοιχεία α) και γ), και εντός των ορίων που προκύπτουν από τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί
σύµφωνα µε το άρθρο 300 της συνθήκης, η διαφορά µεταξύ των τιµών και των τιµών στην Κοινότητα είναι
δυνατόν να καλυφθεί µε τη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή.
Η επιστροφή που χορηγείται για την ακατέργαστη ζάχαρη δεν µπορεί να υπερβαίνει την επιστροφή που χορηγείται
για τη λευκή ζάχαρη.
2.
Είναι δυνατόν να προβλεφθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1
στοιχεία στ), ζ) και η), ως έχουν ή µε τη µορφή εµπορευµάτων του παραρτήµατος V.
Το επίπεδο της επιστροφής καθορίζεται ανά 100 χιλιόγραµµα ξηράς ουσίας λαµβανόµενων, ιδίως, υπόψη:
α) της επιστροφής που χορηγείται κατά την εξαγωγή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ
1702 30 91,
β) της επιστροφής που χορηγείται κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
1 στοιχείο δ),
γ) των οικονοµικών πτυχών των εν λόγω εξαγωγών.
3.
Η επιστροφή κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 υπό τη µορφή εµπορευµάτων
του παραρτήµατος V δεν µπορεί να είναι ανώτερη από την επιστροφή που χορηγείται για τα προϊόντα αυτά που
εξάγονται ως έχουν.
4.
Η κατανοµή των ποσοτήτων που µπορούν να εξαχθούν µε επιστροφή καθορίζεται σύµφωνα µε µέθοδο η
οποία:
α) είναι καταλληλότερη για τη φύση του προϊόντος και την κατάσταση της συγκεκριµένης αγοράς και επιτρέπει
την αποτελεσµατικότερη δυνατή χρησιµοποίηση των διαθέσιµων πόρων και λαµβάνει υπόψη την αποτελεσµατικότητα και τη διάρθρωση των εξαγωγών της Κοινότητας, χωρίς διακρίσεις µεταξύ µικρών και µεγάλων φορέων,
β) από διοικητική άποψη, είναι η λιγότερο επαχθής για τους φορείς, λαµβανοµένων υπόψη των διαχειριστικών
απαιτήσεων,
γ) αποκλείει οποιαδήποτε διάκριση µεταξύ ενδιαφεροµένων φορέων.
5.
Η επιστροφή είναι η ίδια για ολόκληρη την Κοινότητα. Επιτρέπεται η διαφοροποίησή της ανάλογα µε τον
τόπο προορισµού, εάν η κατάσταση της παγκόσµιας αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες ορισµένων αγορών το καθιστούν
αναγκαίο.
Οι επιστροφές καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2. Ο δε καθορισµός είναι δυνατός:
α) περιοδικά,
β) µέσω διαγωνισµού για τα προϊόντα για τα οποία η διαδικασία αυτή είχε προβλεφθεί στο παρελθόν.
Σε περίπτωση ανάγκης και µετά από αίτηση ενός κράτους µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή µπορεί
ενδιαµέσως να τροποποιεί τις επιστροφές οι οποίες καθορίζονται περιοδικώς.
Οι προσφορές που υποβάλλονται εν όψει διαγωνισµού λαµβάνονται υπόψη µόνον εφόσον κατατεθεί εγγύηση. Η
εγγύηση καταπίπτει εν όλω ή εν µέρει, εάν οι υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν στους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
δεν εκπληρώθηκαν ή εκπληρώθηκαν εν µέρει, πλην ανωτέρας βίας.
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Οι διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 σχετικά µε τα µη µετουσιωµένα και εξαγόµενα ως έχουν προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ) και δ) εφαρµόζονται συµπληρωµατικώς.
6.
Για τον καθορισµό της επιστροφής λαµβάνεται επίσης υπόψη η ανάγκη εξισορρόπησης της χρήσης των
κοινοτικών βασικών προϊόντων ενόψει της εξαγωγής µεταποιηµένων εµπορευµάτων προς τις τρίτες χώρες και της
χρήσης των προϊόντων αυτών τα οποία γίνονται δεκτά υπό καθεστώς τελειοποίησης.
7.
Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 και εξάγονται ως έχουν, η επιστροφή χορηγείται µόνον
κατόπιν αιτήσεως και µε την προσκόµιση του σχετικού πιστοποιητικού εξαγωγής.
8.
Το ποσό επιστροφής που εφαρµόζεται κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και
εξάγονται ως έχουν είναι εκείνο που ισχύει την ηµέρα της υποβολής της αίτησης για το πιστοποιητικό και, σε
περίπτωση διαφοροποιούµενης επιστροφής, το ποσό που εφαρµόζεται την ίδια µέρα:
α) στον τόπο προορισµού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό,
ή
β) στον πραγµατικό τόπο προορισµού, εφόσον διαφέρει από τον τόπο προορισµού που αναγράφεται στο
πιστοποιητικό. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που ισχύει για τον τόπο
προορισµού ο οποίος αναγράφεται στο πιστοποιητικό.
Προκειµένου να αποφευχθεί η κατάχρηση του περιθωρίου ευελιξίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο,
µπορούν να ληφθούν τα ενδεδειγµένα µέτρα.
9.
Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 είναι δυνατόν να επεκταθούν στα προϊόντα του άρθρου 1 που
εξάγονται µε τη µορφή εµπορευµάτων που αναφέρονται στο παράρτηµα V, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπει το άρθρο 16 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3448/93.
10.
Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις παραγράφους 7 και 8 για τα προϊόντα του άρθρου 1, για τα οποία
χορηγούνται επιστροφές στα πλαίσια ενεργειών επισιτιστικής βοήθειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 2.
11.

Η επιστροφή καταβάλλεται όταν παρέχεται η απόδειξη ότι τα προϊόντα:

— έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα,
και
— στην περίπτωση διαφοροποιηµένης επιστροφής, έχουν φθάσει στον τόπο προορισµού για τον οποίο έχει
καθοριστεί επιστροφή, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 8 πρώτο εδάφιο στοιχείο β). Ωστόσο, µπορούν να
προβλέπονται παρεκκλίσεις από τον κανόνα αυτόν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2,
µε την επιφύλαξη προϋποθέσεων που θα καθορισθούν, ώστε να προσφέρονται ισοδύναµες εγγυήσεις.
Συµπληρωµατικές διατάξεις µπορούν να προβλεφθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2.
12.
∆εν χορηγείται επιστροφή στην εξαγωγή ως έχουν των µη µετουσιωµένων προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), παρά µόνον εφόσον αυτά, ανάλογα µε την περίπτωση:
α) προήλθαν από ζαχαρότευτλα ή ζαχαροκάλαµα κοινοτικής εσοδείας,
β) εισήχθησαν στην Κοινότητα σύµφωνα µε το άρθρο 35,
γ) προήλθαν από ένα από τα εισαγόµενα προϊόντα σύµφωνα µε το άρθρο 35.
13.
∆εν χορηγείται επιστροφή στην εξαγωγή ως έχουν των µη µετουσιωµένων προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ), τα οποία δεν είναι κοινοτικής καταγωγής ή τα οποία δεν προήλθαν από
ζάχαρη που εισήχθη στην Κοινότητα δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου 1 στοιχείο β) ή από τα προϊόντα που
αναφέρονται στην παράγραφο 12 στοιχείο γ).
14.
Η τήρηση των ποσοτικών ορίων τα οποία απορρέουν από τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί σύµφωνα µε
το άρθρο 300 της συνθήκης, εξασφαλίζεται µε βάση τα πιστοποιητικά εξαγωγής που εκδίδονται για τις περιόδους
αναφοράς που προβλέπονται στις συµφωνίες αυτές και εφαρµόζονται στα εν λόγω προϊόντα.
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15.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, περιλαµβανοµένων των διατάξεων που αφορούν την εκ
νέου κατανοµή των εξαγώγιµων ποσοτήτων που δεν έχουν χορηγηθεί ή χρησιµοποιηθεί, και η τροποποίηση του
παραρτήµατος Ι θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2. Ωστόσο οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής της παραγράφου 6 για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1, τα οποία εξάγονται µε µορφή των
εµπορευµάτων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα V, αποφασίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 16 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3448/93.
Άρθρο 28
1.
Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στον καθορισµό επιστροφών για τα µη µετουσιωµένα και εξαγόµενα ως έχουν
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α).
2.
Σε περίπτωση καθορισµού ανά τακτά διαστήµατα για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος στοιχείο α):
α) οι επιστροφές καθορίζονται κάθε δύο εβδοµάδες.
Ωστόσο ο καθορισµός αυτός µπορεί να ανασταλεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2,
εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν στην Κοινότητα πλεονάσµατα ζάχαρης προς εξαγωγή βάσει της τιµής της
παγκόσµιας αγοράς. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται επιστροφή,
β) ο καθορισµός των επιστροφών πραγµατοποιείται λαµβανοµένης υπόψη της κατάστασης στην κοινοτική και
στην παγκόσµια αγορά ζάχαρης και κυρίως λαµβανοµένων υπόψη των ακόλουθων στοιχείων:
— της τιµής παρέµβασης της λευκής ζάχαρης που ισχύει στην πιο πλεονασµατική ζώνη της Κοινότητας ή της
τιµής παρέµβασης της ακατέργαστης ζάχαρης που ισχύει στη ζώνη της Κοινότητας που θεωρείται αντιπροσωπευτική για την εξαγωγή της ζάχαρης αυτής,
— των εξόδων µεταφοράς της ζάχαρης από τις ζώνες που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση στους λιµένες ή
στα άλλα σηµεία εξαγωγής έξω από την Κοινότητα,
— των εξόδων εµπορίου και ενδεχοµένως µεταφόρτωσης, µεταφοράς και συσκευασίας που είναι συνυφασµένα
µε την εµπορία της ζάχαρης στην παγκόσµια αγορά,
— των χρηµατιστηριακών τιµών ή τιµών της ζάχαρης που ισχύουν στην παγκόσµια αγορά,
— της οικονοµικής πλευράς των προβλεποµένων εξαγωγών,
— των ορίων που απορρέουν από τις συµφωνίες που συνήφθησαν σύµφωνα µε το άρθρο 300 της συνθήκης.
3.
Σε περίπτωση καθορισµού µε διαγωνισµό για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο α):
α) ο διαγωνισµός αφορά το ποσό επιστροφής,
β) οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών προβαίνουν στο διαγωνισµό βάσει νοµικής πράξης η οποία δεσµεύει όλα
τα κράτη µέλη. Η νοµική πράξη καθορίζει τους όρους του διαγωνισµού. Οι όροι αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν
ίσες δυνατότητες πρόσβασης για κάθε πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Κοινότητα,
γ) µεταξύ των όρων του διαγωνισµού περιλαµβάνεται προθεσµία υποβολής προσφορών. Το µέγιστο ποσό της
επιστροφής για τον εν λόγω διαγωνισµό καθορίζεται βάσει της διαδικασίας του άρθρου 42 παράγραφος 2
εντός των τριών εργασίµων ηµερών µετά την εκπνοή της προθεσµίας και βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν. Προς υπολογισµό του ανωτάτου ποσού λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση της Κοινότητας όσον
αφορά τον εφοδιασµό και τις τιµές, οι τιµές και οι δυνατότητες διάθεσης στην παγκόσµια αγορά καθώς και τα
έξοδα για την εξαγωγή της ζάχαρης.
Με την ίδια διαδικασία µπορεί να καθορισθεί και µια µέγιστη ποσότητα,
δ) όταν είναι δυνατή η εξαγωγή µέσω µιας επιστροφής κατώτερης από εκείνη που θα προέκυπτε από τη διαφορά
ανάµεσα στις κοινοτικές τιµές και τις τιµές της παγκόσµιας αγοράς και όταν η εξαγωγή έχει ιδιαίτερο τόπο
προορισµού, µπορεί να ορισθεί ότι οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών προκηρύσσουν διαγωνισµό, οι όροι
του οποίου προβλέπουν:
— τη δυνατότητα υποβολής προσφορών σε οποιαδήποτε στιγµή έως το πέρας του διαγωνισµού και
— ένα ανώτατο ύψος της επιστροφής, που θα υπολογίζεται βάσει των αναγκών της εν λόγω εξαγωγής,
ε) εάν το ύψος της επιστροφής που ορίζεται σε µια προσφορά:
— υπερβαίνει το καθορισµένο ανώτατο ύψος, η προσφορά απορρίπτεται από τις αρµόδιες αρχές των κρατών
µελών,
— δεν είναι ανώτερο από το ανώτατο ύψος, η επιστροφή που πρέπει να καθορίσουν οι αρχές αυτές είναι
εκείνη που ορίζει η εν λόγω προσφορά.
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Για την ακατέργαστη ζάχαρη:

α) η επιστροφή καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο παράρτηµα Ι,
β) η επιστροφή που καθορίζεται περιοδικά σύµφωνα µε την παράγραφο 2 στοιχείο α):
— δεν µπορεί να υπερβαίνει το 92 % της επιστροφής που έχει καθοριστεί για την ίδια περίοδο για τη λευκή
ζάχαρη. Το όριο αυτό δεν εφαρµόζεται ωστόσο στις επιστροφές που πρέπει να καθορισθούν για την
κρυσταλλική ζάχαρη,
— πολλαπλασιάζεται για κάθε συγκεκριµένη πράξη εξαγωγής επί διορθωτικό συντελεστή, ο οποίος προκύπτει
µε τη διαίρεση δια του 92 της απόδοσης της εξαγοµένης ακατέργαστης ζάχαρης, η οποία υπολογίζεται
βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 431/68.
γ) το ανώτατο ύψος που προβλέπεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ) στα πλαίσια διαγωνισµού δεν δύναται να
υπερβαίνει το 92 % της ανώτατης τιµής που έχει ορισθεί ταυτόχρονα για τη λευκή ζάχαρη δυνάµει της εν λόγω
διάταξης.
Άρθρο 29
1.
Για τα µη µετουσιωµένα και εξαγόµενα ως έχουν προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο γ), η επιστροφή καθορίζεται κατά µήνα λαµβανοµένων υπόψη:
α) της τιµής της µελάσσας που χρησίµευσε ως βάση, κατά την συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας της ζάχαρης, για
τον καθορισµό των εσόδων από τις πωλήσεις της µελάσσας από τους ζαχαροβιοµηχάνους για τον καθορισµό
της βασικής τιµής των τεύτλων,
β) των τιµών και των δυνατοτήτων διάθεσης της µελάσσας στην αγορά της Κοινότητας,
γ) των χρηµατιστηριακών ή τιµών των τιµών της µελάσσας στην παγκόσµια αγορά,
δ) της οικονοµικής πλευράς των προβλεποµένων εξαγωγών.
Ωστόσο, ο περιοδικός καθορισµός µπορεί να ανασταλεί µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2, αν
διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν στην Κοινότητα πλεονάσµατα µελάσας προς εξαγωγή βάσει των τιµών της
παγκόσµιας αγοράς. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται επιστροφή.
2.
Σε ειδικές περιστάσεις, το ύψος της επιστροφής µπορεί να καθορισθεί µε διαγωνισµό για συγκεκριµένες
ποσότητες και ζώνες της Κοινότητας. Ο διαγωνισµός αφορά το ύψος της επιστροφής.
Οι αρµόδιες αρχές των ενδιαφεροµένων κρατών µελών προκηρύσσουν τον εν λόγω διαγωνισµό βάσει εξουσιοδοτήσεως που ορίζει τους όρους του διαγωνισµού. Οι όροι αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν ίσες δυνατότητες πρόσβασης
για κάθε πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Κοινότητα.
Άρθρο 30
1.
Για τα µη µετουσιωµένα και εξαγόµενα ως έχουν προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχείο δ) ορίζεται κάθε µήνα ένα βασικό ποσό της επιστροφής. Εντούτοις, αυτός ο περιοδικός καθορισµός
µπορεί να ανασταλεί µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2 όταν ο περιοδικός καθορισµός της
επιστροφής για τη λευκή ζάχαρη ως έχει ανασταλεί. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται επιστροφή.
2.
Το βασικό ποσό της επιστροφής που προβλέπεται για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
εκτός της σορβόζης ισούται µε το ένα εκατοστό του ποσού που καθορίζεται λαµβανοµένων υπόψη:
α) της διαφοράς µεταξύ της τιµής παρέµβασης για τη λευκή ζάχαρη, που ισχύει στην περισσότερο πλεονασµατική
ζώνη της Κοινότητας κατά την διάρκεια του µηνός κατά τον οποίο ορίζεται το βασικό ποσό και των
χρηµατιστηριακών τιµών ή των τιµών λευκής ζάχαρης που διαπιστώνονται στην παγκόσµια αγορά,
β) της ανάγκης αποκατάστασης ισορροπίας µεταξύ:
— της χρησιµοποίησης των βασικών προϊόντων της Κοινότητας ενόψει εξαγωγής των προϊόντων µεταποίησης
προς τις τρίτες χώρες και
— της χρησιµοποίησης των προϊόντων αυτών των χωρών που γίνονται δεκτά υπό καθεστώς τελειοποίησης.
3.
Όσον αφορά την σορβόζη, το βασικό ποσό επιστροφής ισούται προς το βασικό ποσό επιστροφής µειωµένο
κατά το ένα εκατοστό της ισχύουσας επιστροφής.
4.
Η εφαρµογή του βασικού ποσού επιστροφής µπορεί να περιορισθεί σε ορισµένα από τα προϊόντα που
περιλαµβάνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ).
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Άρθρο 31

Εφόσον απαιτείται για την καλή λειτουργία της οργάνωσης των αγορών της ζάχαρης, η Επιτροπή, µε τη διαδικασία
του άρθρου 42 παράγραφος 2, δύναται να αποκλείει εν όλω ή εν µέρει την προσφυγή στο καθεστώς της
τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.
Άρθρο 32
1.
Οι γενικοί κανόνες για την ερµηνεία της συνδυασµένης ονοµατολογίας και οι ειδικοί κανόνες για την
εφαρµογή της ισχύουν για την ταξινόµηση των προϊόντων που υπάγονται στον παρόντα κανονισµό. Η ονοµατολογία του δασµολογίου που προκύπτει από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού περιλαµβάνεται στο κοινό
δασµολόγιο.
2.
Εφόσον ο παρών κανονισµός ή οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή του δεν ορίζουν το αντίθετο,
απαγορεύονται κατά τις συναλλαγές µε τις τρίτες χώρες:
α) η είσπραξη κάθε φορολογικής επιβάρυνσης ισοδυνάµου µε δασµούς αποτελέσµατος,
β) η εφαρµογή κάθε ποσοτικού περιορισµού κατά την εισαγωγή ή µέτρου ισοδυνάµου αποτελέσµατος.
Άρθρο 33
1.
Όταν η τιµή της ζάχαρης στην παγκόσµια αγορά υπερβαίνει την τιµή παρέµβασης, είναι δυνατό να
προβλεφθεί η εφαρµογή εξαγωγικής εισφοράς για την εν λόγω ζάχαρη. Η εισφορά αυτή πρέπει να εφαρµόζεται
όταν η τιµή cif της λευκής ή της ακατέργαστης ζάχαρης είναι υψηλότερη της τιµής παρέµβασης, προσαυξηµένη µε
ποσό ίσο προς το 10 %.
Η εισφορά κατά την εξαγωγή µπορεί να καθοριστεί µε διαγωνισµό. Εκτός από την περίπτωση διαγωνισµού, η
εισφορά που εισπράττεται είναι η εφαρµοζόµενη την ηµέρα της εξαγωγής.
2.
Όταν η τιµή cif της λευκής ή ακατέργαστης ζάχαρης είναι υψηλότερη της τιµής παρέµβασης προσαυξηµένης κατά 10 %, το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µετά από πρόταση της Επιτροπής σύµφωνα µε τη διαδικασία
ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 της συνθήκης, µπορεί να χορηγήσει επιδότηση κατά
την εισαγωγή του εν λόγω προϊόντος.
Όταν διαπιστώνεται ότι:
α) ο εφοδιασµός της Κοινότητας,
ή
β) ο εφοδιασµός σηµαντικής περιοχής κατανάλωσης της Κοινότητας,
δεν εξασφαλίζονται πλέον από τα κοινοτικά αποθέµατα, το Συµβούλιο, αποφασίζοντας µετά από πρόταση της
Επιτροπής σύµφωνα µε τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 της συνθήκης,
αποφασίζει τη χορήγηση της επιδότησης εισαγωγής καθώς και τους όρους εφαρµογής της. Οι προϋποθέσεις αυτές
αφορούν κυρίως την ποσότητα της λευκής ή ακατέργαστης ζάχαρης για την οποία λαµβάνεται η επιδότηση, τη
διάρκεια χορήγησής της και, ενδεχοµένως, τις περιοχές εισαγωγής.
3.

Με τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2 θεσπίζονται:

α) οι τιµές cif που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2,
β) οι εισφορές κατά την εξαγωγή που προσδιορίζονται µε διαγωνισµό,
γ) οι λοιπές λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Όσον αφορά τα προϊόντα που προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) δ), στ), ζ) και η), οι διατάξεις
που αντιστοιχούν σε εκείνες των παραγράφων 1 και 2 είναι δυνατόν να θεσπισθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 42 παράγραφος 2.
4.
Τα ποσά, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 3, που προκύπτουν από την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου καθορίζονται από την Επιτροπή.
Άρθρο 34
1.
Εάν στην Κοινότητα η αγορά ενός ή περισσότερων από τα προϊόντα του άρθρου 1 υφίσταται ή απειλείται να
υποστεί, λόγω των εισαγωγών ή των εξαγωγών, σοβαρές διαταραχές που θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τους
στόχους του άρθρου 33 της συνθήκης, τότε είναι δυνατόν να εφαρµοσθούν, κατά τις συναλλαγές µε τις τρίτες
χώρες, τα κατάλληλα µέτρα µέχρις ότου εκλείψει η εν λόγω διαταραχή ή η απειλή διαταραχής.
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Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 της
συνθήκης, θεσπίζει τους γενικούς κανόνες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου και ορίζει τις περιπτώσεις και τα
όρια εντός των οποίων τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν συντηρητικά µέτρα.
2.
Εάν προκύψει η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή, µετά από αίτηση ενός κράτους
µέλους ή µε δική της πρωτοβουλία, αποφασίζει για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων τα οποία κοινοποιεί στα κράτη
µέλη και τα οποία τίθενται αµέσως σε εφαρµογή. Εάν κάποιο κράτος µέλος υποβάλει στην Επιτροπή αίτηση, η
Επιτροπή λαµβάνει τη σχετική απόφαση σε προθεσµία τριών εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της αίτησης.
3.
Κάθε κράτος µέλος µπορεί να φέρει ενώπιον του Συµβουλίου το µέτρο που έλαβε η Επιτροπή µέσα σε
προθεσµία τριών εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα της κοινοποίησής του. Το Συµβούλιο συνέρχεται πάραυτα.
Μπορεί να τροποποιήσει ή να ακυρώσει το εν λόγω µέτρο µε ειδική πλειοψηφία.
4.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται τηρουµένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις
διεθνείς συµφωνίες που έχουν συναφθεί σύµφωνα µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 της συνθήκης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Άρθρο 35
Τα άρθρα 36, 37 και 38 ισχύουν για τη ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο, καλούµενη στο εξής «προτιµησιακή ζάχαρη»
που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1701 καταγωγής των κρατών µελών που αναφέρονται στο παράρτηµα VΙ, και
εισάγεται στην Κοινότητα δυνάµει:
α) του πρωτοκόλλου αριθ. 3 του παραρτήµατος IV της συµφωνίας εταιρικού σχήµατος ΑΚΕ/ΕΚ,
β) της συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Ινδίας για τη ζάχαρη
από ζαχαροκάλαµο.
Άρθρο 36
Όταν οι οργανισµοί παρέµβασης ή άλλοι εντολοδόχοι που ορίζονται από την Κοινότητα αγοράζουν σε εγγυηµένες
τιµές προτιµησιακή ζάχαρη που εισάγεται δυνάµει των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 35 και της οποίας η
ποιότητα διαφέρει από τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο, οι εγγυηµένες τιµές προσαρµόζονται µε την
εφαρµογή προσαυξήσεων ή µειώσεων.
Άρθρο 37
1.
Κατά την εισαγωγή προτιµησιακής ζάχαρης δυνάµει των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 35 δεν
εφαρµόζεται κανένας εισαγωγικός δασµός.
2.
Οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 δεν επιδέχονται ουδεµίας παρεκκλίσεως
όσον αφορά την προτιµησιακή ζάχαρη.
Άρθρο 38
1.
Για τις περιόδους εµπορίας 2001/02 έως 2005/06 χορηγείται ως µέτρο παρέµβασης ενίσχυση προσαρµογής στη βιοµηχανία µεταποίησης της προτιµησιακής ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαµο, η οποία
εισάγεται γι’ αυτό το σκοπό στην Κοινότητα δυνάµει των διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 35.
2.
Η χορήγηση της ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνον εντός του
ορίου των ποσοτήτων που έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 35, οι οποίες
έχουν υποστεί ραφινάρισµα σε λευκή ζάχαρη στα εργοστάσια ραφιναρίσµατος που ορίζονται στο άρθρο 7
παράγραφος 4. Για την παραγωγή αυτή λευκής ζάχαρης, το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται σε 0,10 ευρώ ανά 100
χιλιόγραµµα ζάχαρης εκφρασµένης σε λευκή ζάχαρη.
3.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, χορηγείται βασική συµπληρωµατική
ενίσχυση 0,10 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα ζάχαρης εκφρασµένης σε λευκή ζάχαρη για το ραφινάρισµα στα
εργοστάσια ραφιναρίσµατος που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαµου
που παράγεται στα γαλλικά υπερπόντια διαµερίσµατα, προκειµένου να επανέλθουν σε κατάσταση ισορροπίας οι
συνθήκες των τιµών της εν λόγω ζάχαρης και της προτιµησιακής ζάχαρης.
4.
Η ενίσχυση προσαρµογής καθώς και η συµπληρωµατική ενίσχυση προσαρµόζονται για συγκεκριµένη
περίοδο εµπορίας λαµβανοµένων υπόψη του ποσού της εισφοράς αποθεµατοποίησης που έχει καθορισθεί για την
εν λόγω περίοδο και των προηγουµένων προσαρµογών.
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5.
Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 7 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, το καθεστώς ενισχύσεως των
παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου µπορεί να επεκταθεί, βάσει όρων που θα καθοριστούν, στην
ακατέργαστη ζάχαρη τεύτλων που συγκοµίζονται στην Κοινότητα και ραφιναρίζονται στις βιοµηχανίες ραφιναρίσµατος που ορίζονται από το εν λόγω άρθρο 7.
6.
Οι λεπτοµερείς κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου, και ιδίως οι προσαρµογές που αναφέρονται στην
παράγραφο 4, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2.

Άρθρο 39
1.
Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 και για τον επαρκή εφοδιασµό των
κοινοτικών εργοστασίων ραφιναρίσµατος ζάχαρης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, εισπράττεται µειωµένος δασµός, καλούµενος στο εξής «ειδικός δασµός», κατά την εισαγωγή ακατέργαστης ζάχαρης από
ζαχαροκάλαµο καταγωγής των κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 35 και άλλων κρατών δυνάµει συµφωνιών που
έχουν συναφθεί µε αυτά τα κράτη, καλούµενης στο εξής «ειδικής προτιµησιακής ζάχαρης» και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπουν, ιδίως ελάχιστη τιµή αγοράς από τα εργοστάσια ραφιναρίσµατος.
2.
Για την εφαρµογή της παραγράφου 1 και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5, οι αναµενόµενες µέγιστες
ανάγκες εφοδιασµού, ανά περίοδο εµπορίας και εκφραζόµενες σε λευκή ζάχαρη, της βιοµηχανία ζάχαρης:
α) στη Φινλανδία, ανέρχονται

σε 59 925 τόνους,

β) στη µητροπολιτική Γαλλία, ανέρχονται

σε 296 627 τόνους,

γ) στην ηπειρωτική Πορτογαλία, ανέρχονται

σε 291 633 τόνους,

δ) στο Ηνωµένο Βασίλειο ανέρχονται

σε 1 128 581 τόνους.

3.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, µε βάση εξαντλητικό κοινοτικό ισοζύγιο προβλέψεων εφοδιασµού µε
ακατέργαστη ζάχαρη για κάθε περίοδο εµπορίας ή τµήµα περιόδου, έχουν καθορισθεί οι ποσότητες ακατέργαστης
ζάχαρης ζαχαροκάλαµου και ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαρότευτλων που συγκοµίζονται στην Κοινότητα µε ή
χωρίς διάκριση καταγωγής οι οποίες είναι διαθέσιµες για τη βιοµηχανία ζάχαρης. Το ισοζύγιο αυτό µπορεί να
αναθεωρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου εµπορίας.
Για τους σκοπούς του εν λόγω προσδιορισµού, οι ποσότητες ζάχαρης των γαλλικών υπερπόντιων διαµερισµάτων
και προτιµησιακής ζάχαρης που προορίζονται για άµεση κατανάλωση και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε
ισοζύγιο είναι ίσες µε τις ποσότητες που έχουν διαπιστωθεί για την περίοδο εµπορίας 1994/95, αφού αφαιρεθεί η
προβλεπόµενη τοπική κατανάλωση στα εν λόγω διαµερίσµατα για τη συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας. Εάν από το
ισοζύγιο φαίνεται ότι οι διαθέσιµες ποσότητες δεν επαρκούν προς κάλυψη των µέγιστων αναγκών που ορίζονται
στην παράγραφο 2, προβλέπονται τα αναγκαία µέτρα ώστε οι ελλείπουσες ποσότητες να µπορούν να εισαχθούν ως
ειδική προτιµησιακή ζάχαρη στα εν λόγω κράτη µέλη υπό το καθεστώς εισαγωγής µε ειδικό δασµό που
προβλέπεται από τις συµφωνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
4.
Πλην ανωτέρας βίας, όταν σηµειώνεται υπέρβαση των αναµενόµενων µέγιστων αναγκών ενός κράτους
µέλους, που καθορίζονται στην παράγραφο 2 ή µετά από αναθεώρηση σύµφωνα µε την παράγραφο 5, µια
ποσότητα αντίστοιχη προς την υπέρβαση υπόκειται σε καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στον πλήρη δασµό που
ισχύει για την εν λόγω περίοδο, προσαυξηµένο κατά το ποσόν των ενισχύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 38
και, ενδεχοµένως, κατά το ποσόν του ανώτατου πρόσθετου δασµού που επεβλήθη κατά την εν λόγω περίοδο.
Ωστόσο, όσον αφορά την προτιµησιακή ακατέργαστη ζάχαρη και σε περίπτωση αναθεώρησης δυνάµει της
παραγράφου 5, οι ποσότητες που υπερβαίνουν τις αναθεωρηθείσες αναµενόµενες µέγιστες ανάγκες, εντός του
ορίου των ποσοτήτων που καθορίζονται στην παράγραφο 2, δύνανται να πωληθούν στους οργανισµούς παρέµβασης υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 36, εφόσον δεν µπορούν να διατεθούν στην Κοινότητα.
5.
Σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 10 παράγραφοι 3 και 6, το άθροισµα των αναµενόµενων µεγίστων
αναγκών, τις οποίες αναφέρει η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου, µειώνεται για την εν λόγω περίοδο
εµπορίας, κατά ποσότητα ίση µε το άθροισµα των ειδικών προτιµησιακών ζαχάρεων που απαιτούνται για την
κάλυψη των αναµενοµένων µεγίστων αναγκών που καθορίζονται µε βάση τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου, µειωµένη κατά το ίδιο ποσοστό µείωσης που εφαρµόζεται δυνάµει του άρθρου 10 παράγραφος
5 στο άθροισµα των βασικών ποσοτήτων Α για τη ζάχαρη της Κοινότητας.
Η µείωση των µεγίστων αναγκών των σχετικών κρατών µελών κατανέµεται µεταξύ τους συναρτήσει της σχέσεως
µεταξύ της ποσότητας που έχει καθορισθεί από την παράγραφο 2 για κάθε ένα από αυτά και του αθροίσµατος των
ποσοτήτων που έχουν καθορισθεί από την ίδια παράγραφο.
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6.
Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου και, ιδίως, οι αφορώσες την εφαρµογή και τη διαχείριση
των συµφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40
Οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για να αποφευχθεί η διαταραχή της αγοράς της ζάχαρης µετά από µια
αναπροσαρµογή του επιπέδου των τιµών κατά τη µετάβαση από τη µία περίοδο εµπορίας στην άλλη ή κατά τη
διάρκεια µιας περιόδου εµπορίας δύνανται να θεσπισθούν µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2.
Άρθρο 41
Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ανακοινώνουν αµοιβαίως τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρµογή του παρόντος
κανονισµού.
Οι λεπτοµέρειες της ανακοίνωσης και της διασποράς των στοιχείων αυτών ρυθµίζονται µε τη διαδικασία του
άρθρου 42 παράγραφος 2.
Άρθρο 42
1.

Η Επιτροπή επικουρείται από µια επιτροπή διαχείρισης της ζάχαρης (εφεξής «η επιτροπή»).

2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης
1999/468/ΕΚ. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε έναν µήνα.
3.

Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.
Άρθρο 43

Η επιτροπή δύναται να εξετάζει κάθε άλλο ζήτηµα που της υποβάλλει ο πρόεδρός της, είτε µε δική του
πρωτοβουλία, είτε µετά από αίτηση του αντιπροσώπου ενός κράτους µέλους.
Άρθρο 44
∆εν γίνονται δεκτά στην ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Κοινότητος τα εµπορεύµατα που αναφέρονται
στο άρθρο 1 παράγραφος 1, στην παραγωγή ή την επεξεργασία των οποίων εχρησιµοποιήθησαν προϊόντα που δεν
αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 και στο άρθρο 24 της συνθήκης.
Άρθρο 45
Με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του παρόντος κανονισµού, τα άρθρα 87, 88 και 89 της συνθήκης
εφαρµόζονται στην παραγωγή και την εµπορία των προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1.
Άρθρο 46
1.
Η Ιταλία εξουσιοδοτείται να χορηγήσει ενίσχυση προσαρµογής µη δυνάµενη να υπερβεί τα 5,43 ευρώ ανά
100 κιλά λευκής ζάχαρης, στους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων και, ενδεχοµένως, στους παραγωγούς ζάχαρης για
την παραγωγή της αντίστοιχης ποσότητας ζάχαρης που πραγµατοποιείται εντός των ορίων των ποσοστώσεων Α
και Β κάθε επιχείρησης παραγωγού ζάχαρης για τις ακόλουθες περιοχές: τα Αβρούζια, τη Μολίζε, την Απουλία, τη
Σαρδηνία, την Καµπανία, τα Βασιλικάτα, την Καλαβρία και τη Σικελία.
2.
Όταν πάντως επιβάλλεται από εξαιρετικές ανάγκες που συνδέονται µε τα προγράµµατα αναδιάρθρωσης του
τοµέα της ζάχαρης τα οποία βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης στις περιοχές αυτές, η Ιταλία µπορεί να
προβαίνει ανάλογα µε την συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας σε προσαρµογή της ενίσχυσης της παραγράφου 1.
Κατά την εφαρµογή των άρθρων 87, 88 και 89 της συνθήκης, η Επιτροπή εξετάζει κυρίως την συµµόρφωση
αυτών των ενισχύσεων µε τα σχέδια αναδιάρθρωσης.
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3.
Η Ισπανία εξουσιοδοτείται να χορηγήσει ενίσχυση προσαρµογής µη δυνάµενη να υπερβεί τα 7,25 ευρώ ανά
100 κιλά λευκής ζάχαρης στους παραγωγούς ζαχαροκαλάµων που ευρίσκονται στο έδαφός της για την παραγωγή
της αντίστοιχης ποσότητας ζάχαρης που πραγµατοποιείται εντός των ορίων των ποσοστώσεων Α και Β κάθε
επιχείρησης παραγωγού ζάχαρης από ζαχαροκάλαµο.
4.
Η Πορτογαλία εξουσιοδοτείται να χορηγήσει ενίσχυση προσαρµογής µη δυνάµενη να υπερβεί τα 3,11 ευρώ
ανά 100 κιλά λευκής ζάχαρης, στους παραγωγούς ζαχαροτεύτλων που ευρίσκονται στο έδαφός της για την
παραγωγή της αντίστοιχης ποσότητας ζάχαρης που πραγµατοποιείται εντός των ορίων των ποσοστώσεων Α και Β
κάθε επιχείρησης παραγωγού ζάχαρης.
5.
Η Φινλανδία εξουσιοδοτείται να χορηγήσει κατ’ αποκοπήν επιστροφή των εξόδων αποθήκευσης της ζάχαρης
Γ που µεταφέρεται σύµφωνα µε το άρθρο 14. Οι ρυθµίσεις εφαρµογής της παρούσας παραγράφου αποφασίζονται
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2.
6.
Τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη υποβάλουν στην Επιτροπή τα µέτρα που έλαβαν για κάθε περίοδο εµπορίας
σε εφαρµογή των παραγράφων 1 έως 5.
7.

Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται για τις περιόδους 2001/02 έως 2005/06.
Άρθρο 47

1.
Στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στον παρόντα κανονισµό, τα κράτη µέλη
λαµβάνουν τα περιβαλλοντικά µέτρα που θεωρούν ενδεδειγµένα λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση των γεωργικών γαιών που χρησιµοποιούνται και τα οποία ανταποκρίνονται στα δυνητικά αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων αυτών επί του περιβάλλοντος. Τα µέτρα αυτά καθορίζονται σε συνάρτηση µε τις περιβαλλοντικές
απαιτήσεις οι οποίες λαµβάνουν υπόψη την τοπογραφική θέση και την εδαφοκλιµατική κατάσταση των εν λόγω
γαιών, τη διαχείριση των υδάτων άρδευσης και την αµειψισπορά και τις καλλιεργητικές τεχνικές που είναι ικανές
να βελτιώσουν το περιβάλλον. Εν ανάγκη, τα κράτη µέλη υποστηρίζουν, τηρουµένων των άρθρων 87, 88 και 89
της συνθήκης, τους γεωργικούς παραγωγούς στον τοµέα της ζάχαρης µε ερευνητικά προγράµµατα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη µεθόδων καλλιέργειας περισσότερο συµβατών µε το περιβάλλον και µε την κοινολόγηση των
αποτελεσµάτων αυτών των ερευνητικών προγραµµάτων.
2.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κυρώσεις κατάλληλες και ανάλογες προς τη σοβαρότητα των οικολογικών
επιπτώσεων της µη τήρησης των περιβαλλοντικών απαιτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.
3.
Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2002, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την
περιβαλλοντική κατάσταση της γεωργικής παραγωγής του τοµέα της ζάχαρης και τα αποτελέσµατα των εθνικών
δράσεων που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2.
ΤΙΤΛΟΣ IV
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 48
Το υπόλοιπο που απορρέει από την εφαρµογή του καθεστώτος αντιστάθµισης των εξόδων αποθεµατοποίησης κατά
τη διάρκεια της περιόδου εµπορίας 2000/01 δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2038/1999 κατανέµεται,
ανάλογα µε την περίπτωση, εις βάρος ή προς όφελος του καθεστώτος που προβλέπεται στα άρθρα 15 και 16 για
την περίοδο εµπορίας 2001/02.
Για τη ζάχαρη που είναι αποθεµατοποιηµένη κατά την ηµεροµηνία της 30ής Ιουνίου 2001 δυνάµει του
καθεστώτος αντιστάθµισης των εξόδων αποθεµατοποίησης που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2038/1999, ως ηµέρα διάθεσης, για το σκοπό της είσπραξης της εισφοράς αποθεµατοποίησης, θεωρείται η
ηµεροµηνία της 30ής Ιουνίου 2001.
Άρθρο 49
Καταργούνται οι κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 2038/1999, (ΕΟΚ) αριθ. 206/68, (ΕΟΚ) αριθ. 431/68, (ΕΟΚ) αριθ.
447/68, (ΕΟΚ) αριθ. 2049/69, (ΕΟΚ) αριθ. 793/72, (ΕΟΚ) αριθ. 741/75, (ΕΟΚ) αριθ. 1358/77, (ΕΟΚ) αριθ.
1789/81, (ΕΟΚ) αριθ. 193/82, (ΕΟΚ) αριθ. 1010/86 και (ΕΟΚ) αριθ. 2225/86.
Οι αναφορές που γίνονται στους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 2038/1999, (ΕΟΚ) αριθ. 206/68, (ΕΟΚ) αριθ. 431/68,
(ΕΟΚ) αριθ. 793/72, (ΕΟΚ) αριθ. 741/75 και (ΕΟΚ) αριθ. 193/82 θεωρείται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισµό
και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα VII.

30.6.2001

30.6.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Άρθρο 50

1.
Η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει, µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2, τα µεταβατικά µέτρα που
είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η αρµονική µετάβαση από το καθεστώς της περιόδου εµπορίας 2000/01 σε
αυτό που προκύπτει από τα µέτρα που καθιερώνονται µε τον παρόντα κανονισµό. Τα µέτρα αυτά δύνανται να
παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
2.
Βάσει των µελετών της Επιτροπής για την κατάσταση της αγοράς, όλες τις πτυχές του συστήµατος των
ποσοστώσεων, τις τιµές, τις διεπαγγελµατικές σχέσεις και ανάλυση της αύξησης του ανταγωνισµού ως αποτέλεσµα
των διεθνών δεσµεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή θα υποβάλει, στις αρχές του 2003 έκθεση
συνοδευόµενη, εάν χρειάζεται, από τις κατάλληλες προτάσεις.
Άρθρο 51
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την επόµενη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την περίοδο εµπορίας 2001/02.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Λουξεµβούργο, 19 Ιουνίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
M. WINBERG
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Σηµείο I
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
1. Η λευκή ζάχαρη του ποιοτικού τύπου παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) ποιότητα υγιή, ανόθευτη και σύµφωνη µε τα συναλλακτικά ήθη, ξηρά, µε κρυστάλλους οµοιογενούς κοκκοµετρικής
σύστασης, που ρέουν ελεύθερα,
β) ελάχιστη πολωσιµετρική ένδειξη 99,7 °,
γ) µέγιστη υγρασία 0,06 %,
δ) µέγιστη περιεκτικότητα σε ιµβερτοποιηµένη ζάχαρη: 0,04 %,
ε) ο αριθµός των σηµείων που προσδιορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 δεν υπερβαίνει το 22 στο σύνολο, ούτε:
— το 15 για την περιεκτικότητα σε τέφρα,
— το 9 για τον χρωµατικό τύπο που προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του Ινστιτούτου Γεωργικής Τεχνολογίας και
Βιοµηχανίας Ζάχαρης του Brunswick, η οποία καλείται στο εξής «µέθοδος Brunswick»,
— το 6 για το χρωµατισµό του διαλύµατος που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τη µέθοδο της ∆ιεθνούς Επιτροπής για Νέες
Μεθόδους Αναλύσεων της Ζάχαρης (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses), η οποία
καλείται στο εξής «µέθοδος Icumsa».
2. Ένα σηµείο αντιστοιχεί:
α) σε 0,0018 % της περιεκτικότητας σε τέφρα προσδιοριζόµενης µε τη µέθοδο Icumsa σε 28 ° Brix,
β) σε 0,5 µονάδες χρωµατικού τύπου, προσδιοριζόµενου µε τη µέθοδο Brunswick,
γ) σε 7,5 µονάδες χρωµατισµού του διαλύµατος προσδιοριζόµενου µε τη µέθοδο Icumsa.
3. Οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι οι ίδιες µε
τις χρησιµοποιούµενες για τον προσδιορισµό των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο των µέτρων παρέµβασης.
Σηµείο II
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ
1. Η ακατέργαστη ζάχαρη του ποιοτικού τύπου είναι ζάχαρη που έχει απόδοση 92 %.
2. Η απόδοση της ακατέργαστης ζάχαρης τεύτλων υπολογίζεται µε την αφαίρεση από τον πολωσιµετρικό βαθµό της ζάχαρης
αυτής:
α) τέσσερις φορές του ποσοστού της περιεκτικότητάς της σε τέφρα,
β) δύο φορές του ποσοστού της περιεκτικότητάς της σε ιµβερτοποιηµένη ζάχαρη,
γ) του αριθµού 1.
3. Η απόδοση της ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαµου υπολογίζεται µε τη µείωση κατά 100 του διπλάσιου του πολωσιµετρικού βαθµού της ζάχαρης αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΤΕΥΤΛΩΝ
Τα τεύτλα ποιοτικού τύπου παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) ποιότητα υγιή, ανόθευτη και σύµφωνα µε τα συναλλακτικά ήθη,
β) περιεκτικότητα σε ζάχαρη 16 % κατά την παραλαβή.

30.6.2001

30.6.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΕΥΤΛΩΝ

Σηµείο I
Κατά την έννοια του παρόντος παραρτήµατος νοούνται ως:
1. Συµβαλλόµενα µέρη:
α) ο βιοµήχανος ζάχαρης, ο οποίος καλείται στο εξής «βιοµήχανος»,
β) ο πωλητής τεύτλων, ο οποίος καλείται στο εξής «πωλητής».
2. Συµφωνητικό: η σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του πωλητή και του βιοµηχάνου στο θέµα της παράδοσης τεύτλων που
προορίζονται για την παραγωγή ζάχαρης.
3. ∆ιεπαγγελµατική συµφωνία:
α) η συµφωνία που συνάπτεται σε κοινοτικό επίπεδο µεταξύ, αφενός, οµάδας εθνικών οργανώσεων βιοµηχάνων και, αφετέρου,
µιας οµάδας εθνικών οργανώσεων πωλητών, πριν από τη σύναψη των συµφωνητικών,
β) συµφωνία που συνάπτεται, αφενός, από τους βιοµηχάνους ή από µία οργάνωση βιοµηχάνων, αναγνωρισµένη από το εν
λόγω κράτος µέλος και, αφετέρου, µιας ένωσης πωλητών αναγνωρισµένης από το εν λόγω κράτος µέλος, πριν από τη
σύναψη των συµφωνητικών,
γ) οι διατάξεις του δικαίου των εταιρειών ή του δικαίου των συνεταιρισµών, εφόσον αυτές διέπουν την παράδοση των
ζαχαρότευτλων από τους µεριδιούχους ή τους εταίρους εταιρείας ή συνεταιρισµού που παράγει ζάχαρη,
δ) οι ρυθµίσεις που γίνονται πριν από τη σύναψη των συµφωνητικών µεταξύ του βιοµηχάνου και των πωλητών, ελλείψει
συµφωνίας που αναφέρεται στο στοιχείο α) και συµφωνίας που αναφέρεται στο στοιχείο β) και αν οι πωλητές που
αποδέχονται τη ρύθµιση, προµηθεύουν τουλάχιστον τα 60 % του συνόλου των τεύτλων που αγοράζονται από το
βιοµήχανο για την παραγωγή ζάχαρης ενός ή περισσοτέρων εργοστασίων.
Σηµείο II
1. Το συµφωνητικό συνάπτεται γραπτώς και για προσδιορισµένη ποσότητα τεύτλων.
2. Το συµφωνητικό καθορίζει αν δύναται να παραδοθεί συµπληρωµατική ποσότητα τεύτλων και µε ποιες προϋποθέσεις.
Σηµείο III
1. Οι διατάξεις του παρόντος σηµείου ισχύουν µόνο σε περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 19 του κανονισµού.
2. Για τις ποσότητες τεύτλων που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στην αρχή του κανονισµού, αναφέρονται στο
συµφωνητικό οι τιµές αγοράς, οι οποίες, για τις ποσότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), δεν δύνανται να είναι
χαµηλότερες από την ελάχιστη τιµή του τεύτλου που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισµού και ισχύει στη συγκεκριµένη
ζώνη παραγωγής.
3. Το συµφωνητικό αναφέρει, για τα τεύτλα, µια καθορισµένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Περιλαµβάνει µια κλίµακα µετατροπής
που δείχνει τις διαφορετικές περιεκτικότητες σε ζάχαρη και τους συντελεστές µε τους οποίους οι ποσότητες τεύτλων που
παραδίδονται µετατρέπονται σε ποσότητες που αντιστοιχούν στην περιεκτικότητα σε ζάχαρη που αναγράφεται στο συµφωνητικό.
Η κλίµακα καταρτίζεται βάσει των αποδόσεων που αντιστοιχούν στις διάφορες περιεκτικότητες σε ζάχαρη.
4. Σε περίπτωση που ένας πωλητής έχει συνάψει µε βιοµήχανο ένα συµφωνητικό παράδοσης για τεύτλα που αναφέρονται στο
άρθρο 19 παράγραφος 1 στην αρχή και στο στοιχείο α) του κανονισµού, όλες οι παραδόσεις αυτού του πωλητή, οι οποίες
µετατρέπονται σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 3, θεωρούνται ότι είναι παραδόσεις κατά την έννοια του άρθρου 19
παράγραφος 1 στην αρχή και στοιχείο α) µέχρι του ποσού της ποσότητας που προσδιορίζεται στο συµφωνητικό για αυτά τα
τεύτλα.
5. Σε περίπτωση που ο βιοµήχανος παράγει ποσότητα ζάχαρης κατώτερη από τη βασική του ποσόστωση από τεύτλα για τα
οποία είχε συνάψει συµφωνητικό πριν από τη σπορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 1 στην αρχή και
στοιχείο α) του κανονισµού, υποχρεούται να κατανείµει µεταξύ των πωλητών µε τους οποίους είχε συνάψει συµφωνητικό
παράδοσης πριν από τη σπορά κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου 19 παράγραφος 1 στην αρχή και στοιχείων α) και β) την
ποσότητα τεύτλων που αντιστοιχεί στην ενδεχόµενη συµπληρωµατική παραγωγή του µέχρι να συµπληρωθεί η βασική του
ποσόστωση.
Η νέα διεπαγγελµατική συµφωνία δύναται να παρεκκλίνει από αυτή τη διάταξη.
6. Σε καµία περίπτωση ο βιοµήχανος δεν δύναται να αξιώσει από τον πωλητή επιστροφή της εισφοράς στην παραγωγή για
τεύτλα που αυτός του παρέδωσε δυνάµει ενός συµφωνητικού που συνάφθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 19 παράγραφος 1 στην
αρχή και στοιχείο α) του κανονισµού.
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Σηµείο IV

1. Το συµφωνητικό προβλέπει διατάξεις που αφορούν την κανονική διάρκεια των παραδόσεων τεύτλων και την κλιµάκωσή τους
στο χρόνο.
2. Οι διατάξεις αυτές είναι εκείνες που ισχύουν κατά τη διάρκεια της περιόδου ζάχαρης 2000/01, λαµβανοµένου υπόψη του
επιπέδου της πραγµατικής παραγωγής. Μια διεπαγγελµατική συµφωνία δύναται να παρεκκλίνει από αυτές τις διατάξεις.
Σηµείο V
1. Το συµφωνητικό προβλέπει κέντρα συγκεντρώσεως για τα τεύτλα.
2. Για τον πωλητή µε τον οποίο ο βιοµήχανος είχε ήδη συνάψει ένα συµφωνητικό για τη περίοδο ζάχαρης 2000/01, ισχύουν τα
κέντρα συγκεντρώσεως που συµφωνήθηκαν µεταξύ αυτού και του βιοµήχανου για τις παραδόσεις κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου ζάχαρης. Μια διεπαγγελµατική συµφωνία δύναται να παρεκκλίνει από τη διάταξη αυτή.
3. Το συµφωνητικό προβλέπει ότι τα µεταφορικά έξοδα από τα κέντρα συγκεντρώσεως επιβαρύνουν το βιοµήχανο, µε την
επιφύλαξη ιδιαιτέρων συµφωνιών που ανταποκρίνονται σε τοπικούς κανόνες ή συνήθειες που ίσχυαν πριν από την περίοδο
ζάχαρης 2001/02.
4. Ωστόσο, όταν, στη ∆ανία, στην Ισπανία, στη Φινλανδία, στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία και στο Ηνωµένο
Βασίλειο, τα τεύτλα παραδίδονται ελεύθερα στη ζαχαροποιία, το συµφωνητικό προβλέπει συµµετοχή του βιοµηχάνου στα
µεταφορικά έξοδα και καθορίζει το ποσοστό ή τα ποσά.
Σηµείο VI
1. Το συµφωνητικό προβλέπει τους τόπους παραλαβής των τεύτλων.
2. Για τον πωλητή µε τον οποίο ο βιοµήχανος είχε ήδη συνάψει συµφωνητικό για την περίοδο 2000/01, ισχύουν οι τόποι
παραλαβής που είχαν συµφωνηθεί µεταξύ αυτού και του βιοµηχάνου για τις παραδόσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
εµπορίας µια διεπαγγελµατική συµφωνία δύναται να παρεκκλίνει από τη διάταξη αυτή.
Σηµείο VII
1. Το συµφωνητικό προβλέπει ότι η διαπίστωση της περιεκτικότητας σε ζάχαρη πραγµατοποιείται µε την πολωσιµετρική µέθοδο.
Το δείγµα τεύτλων λαµβάνεται κατά την παραλαβή.
2. Μια διεπαγγελµατική συµφωνία δύναται να προβλέπει διαφορετικό στάδιο για τη δειγµατοληψία.
Στην περίπτωση αυτή, το συµφωνητικό προβλέπει µια διόρθωση προς αντιστάθµιση ενδεχόµενης µειώσεως της περιεκτικότητας σε ζάχαρη µεταξύ του σταδίου της παραλαβής και του σταδίου της δειγµατοληψίας.
Σηµείο VIII
Το συµφωνητικό προβλέπει ότι οι προσδιορισµοί του ακαθάριστου βάρους, των ξένων υλών και της περιεκτικότητας σε ζάχαρη
γίνονται σύµφωνα µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) από κοινού, από το βιοµήχανο και την επαγγελµατική οργάνωση των παραγωγών, αν το προβλέπει διεπαγγελµατική συµφωνία,
β) από το βιοµήχανο, υπό τον έλεγχο της επαγγελµατικής οργάνωσης των παραγωγών,
γ) από το βιοµήχανο, υπό τον έλεγχο ενός εµπειρογνώµονα εγκεκριµένου από το εν λόγω κράτος µέλος, αν ο πωλητής
αναλαµβάνει τα έξοδά του,
δ) από τον βιοµήχανο, αν το προβλέπουν τοπικοί κανόνες ή συνήθειες που ίσχυαν πριν από την περίοδο ζάχαρης 2000/01.
Σηµείο IX
1. Το συµφωνητικό προβλέπει την πληρωµή στον πωλητή µιας συµπληρωµατικής τιµής όταν:
α) επέρχεται αύξηση της τιµής των τεύτλων κατά τη µετάβαση από τη µια περίοδο ζάχαρης στην άλλη και όταν
β) η αύξηση της τιµής παρέµβασης της ζάχαρης που προκύπτει από την αύξηση της τιµής των τεύτλων δεν προαφαιρείται
από τα αποθέµατα που υπάρχουν τη στιγµή της µετάβασης.
Η συµπληρωµατική τιµή υπολογίζεται ανά 100 χλγρ. λευκής ζάχαρης µε την εφαρµογή στην αύξηση που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο στοιχείο β) ενός συντελεστή ίσου προς τη σχέση που υφίσταται µεταξύ
— των ποσοτήτων ζάχαρης οι οποίες παρήχθησαν στο πλαίσιο της ποσόστωσης Α και Β που δεν αποτέλεσαν αντικείµενο
µεταφοράς κατά την έννοια του άρθρου 14 του κανονισµού και οι οποίες βρίσκονται σε απόθεµα κατά τη στιγµή της
µετάβασης,
και
— των ποσοτήτων ζάχαρης οι οποίες παρήχθησαν από το βιοµήχανο κατά τη διάρκεια της προηγούµενης περιόδου ζάχαρης,
στο πλαίσιο της ποσόστωσής του Α και Β και οι οποίες δεν αποτέλεσαν αντικείµενο µεταφοράς κατά την έννοια του
άρθρου 14 του κανονισµού.
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2. Μια διεπαγγελµατική συµφωνία δύναται να παρεκκλίνει της παραγράφου 1.
Στο συµφωνητικό γίνεται µνεία της δυνατότητας µιας τέτοιας παρέκκλισης.
Σηµείο X
1. Για τη συνολική ποσότητα των παραδιδοµένων τεύτλων, το συµφωνητικό προβλέπει για το βιοµήχανο µία ή περισσότερες από
τις ακόλουθες υποχρεώσεις όταν κλάσµατα του συνόλου αυτού, πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο διαφορετικής επεξεργασίας, το συµφωνητικό προβλέπει περισσότερες από τις υποχρεώσεις αυτές:
α) τη δωρεάν επιστροφή στον πωλητή, παραδοτέα στην πόρτα του εργοστασίου, της νωπής πούλπας που προέρχεται από την
ποσότητα των τεύτλων που παρέδωσε,
β) τη δωρεάν επιστροφή στον πωλητή, παραδοτέα στην πόρτα του εργοστασίου, µέρους από την πούλπα αυτή σε ξηρή
κατάσταση ή ξηρή και µελασοµένη,
γ) την επιστροφή στον πωλητή, παραδοτέα στην πόρτα του εργοστασίου, πούλπας σε ξηρά κατάσταση στην περίπτωση αυτή,
ο βιοµήχανος δύναται να απαιτήσει από τον πωλητή την πληρωµή των εξόδων που αναλογούν στην αποξήρανση,
δ) την πληρωµή στον πωλητή ενός αντισταθµιστικού ποσού που λαµβάνει υπόψη τις δυνατότητες αξιοποίησης της εν λόγω
πούλπας.
2. Μια διεπαγγελµατική συµφωνία δύναται να προβλέπει ένα στάδιο παράδοσης πούλπας διαφορετικό από εκείνο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ).
Σηµείο XI
1. Τα συµφωνητικά καθορίζουν τις προθεσµίες για την πληρωµή των ενδεχοµένων προκαταβολών και για την εξόφληση της
τιµής αγοράς των τεύτλων.
2. Οι προθεσµίες αυτές είναι εκείνες που ίσχυαν κατά την περίοδο ζάχαρης 2000/01· µία διεπαγγελµατική συµφωνία δύναται να
παρεκκλίνει από τη διάταξη αυτή.
Σηµείο XII
Όταν το συµφωνητικό καθορίζει τους κανόνες που αφορούν τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο του παρόντος κανονισµού ή
όταν ρυθµίζει άλλα θέµατα, οι διατάξεις και οι συνέπειές του δεν δύνανται να είναι αντίθετες προς τον παρόντα κανονισµό.
Σηµείο XIII
1. Η διεπαγγελµατική συµφωνία που αναφέρεται στο σηµείο Ι παράγραφος 3 στοιχείο β) προβλέπει ρήτρα διαιτησίας.
2. Όταν µία κοινοτική διεπαγγελµατική συµφωνία, περιφερειακή ή τοπική, καθορίζει τους κανόνες που αφορούν τα θέµατα που
αποτελούν αντικείµενο του παρόντος κανονισµού ή όταν ρυθµίζει άλλα θέµατα, οι διατάξεις και οι συνέπειές της δεν δύνανται
να είναι αντίθετες προς τον παρόντα κανονισµό.
3. Οι διεπαγγελµατικές αυτές συµφωνίες δύνανται ιδίως να προβλέπουν:
α) κανόνες που αφορούν την κατανοµή µεταξύ των πωλητών ποσοτήτων τεύτλων που ο βιοµήχανος αποφασίζει ν’ αγοράσει
πριν από τη σπορά, για την παραγωγή ζάχαρης µέσα στα όρια της βασικής ποσόστωσης,
β) κανόνες που αφορούν την κατανοµή που αναφέρεται στο σηµείο ΙΙΙ παράγραφος 5,
γ) την κλίµακα µετατροπής που αναφέρεται στο σηµείο ΙΙΙ παράγραφος 3,
δ) διατάξεις που αφορούν την εκλογή και τη χορήγηση σπόρων ποικιλιών τεύτλων προς παραγωγή,
ε) µία ελάχιστη περιεκτικότητα σε ζάχαρη για τα προς παράδοση τεύτλα,
στ) ότι οι βιοµήχανοι συµβουλεύονται τους αντιπροσώπους των πωλητών πριν από τον καθορισµό της ηµεροµηνίας ενάρξεως
των παραδόσεων των τεύτλων,
ζ) την πληρωµή πριµοδοτήσεων στους πωλητές για τις πρόωρες ή όψιµες παραδόσεις,
η) ενδείξεις που αφορούν:
— το µέρος της πούλπας που αναφέρεται στο σηµείο Χ παράγραφος 1 στοιχείο β),
— τα έξοδα που αναφέρονται στο σηµείο Χ παράγραφος 1 στοιχείο γ),
— το αντισταθµιστικό ποσό που αναφέρεται στο σηµείο Χ παράγραφος 1 στοιχείο δ),
θ) την παραλαβή της πούλπας από τον πωλητή,
ι) τους κανόνες που αφορούν την κατανοµή µεταξύ του βιοµηχάνου και των πωλητών της ενδεχοµένης διαφοράς µεταξύ της
τιµής παρέµβασης και της πραγµατικής τιµής πώλησης της ζάχαρης.
Σηµείο XIV
Εφόσον δεν έγινε συµφωνία, µέσω διεπαγγελµατικών συµφωνιών, για την κατανοµή µεταξύ των πωλητών των ποσοτήτων τεύτλων
που ο βιοµήχανος προσφέρεται να αγοράσει πριν από την σπορά για την παραγωγή ζάχαρης εντός των ορίων της βασικής
ποσόστωσης, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος δύναται να προβλέψει κανόνες για την κατανοµή.
Οι κανόνες αυτοί δύνανται επιπλέον να χορηγούν στους παραδοσιακούς πωλητές τεύτλων προς έναν συνεταιρισµό δικαιώµατα
παράδοσης που δεν προβλέπονται από τα δικαιώµατα που έχουν συσταθεί από την ενδεχόµενη συµµετοχή στον εν λόγω
συνεταιρισµό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σηµείο I
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα µέτρα που κρίνονται αναγκαία για να ληφθούν υπόψη τα συµφέροντα των παραγωγών τεύτλων και
των παραγωγών ζαχαροκάλαµου στις περιπτώσεις κατανοµής των ποσοστώσεων σε µία επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης που έχει
πλείονα εργοστάσια.

Σηµείο II
1. Σε περίπτωση συγχώνευσης ή µεταβίβασης επιχειρήσεων παραγωγής ζάχαρης και σε περίπτωση µεταβίβασης εργοστασίων
παραγωγής ζάχαρης, οι ποσοστώσεις Α και Β τροποποιούνται, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2, ως εξής:
α) σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων παραγωγής ζάχαρης, το κράτος µέλος κατανέµει στην επιχείρηση που προκύπτει
από τη συγχώνευση µια ποσόστωση Α και µια ποσόστωση Β αντιστοίχως ίση προς το άθροισµα των ποσοστώσεων Α και
προς το άθροισµα των ποσοστώσεων Β που είχαν κατανεµηθεί, πριν από τη συγχώνευση, στις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις
παραγωγής ζάχαρης,
β) σε περίπτωση µεταβίβασης µιας επιχείρησης παραγωγής ζάχαρης, το κράτος µέλος κατανέµει, για την παραγωγή ζάχαρης,
στην επιχείρηση προς την οποία γίνεται η µεταβίβαση την ποσόστωση Α και την ποσόστωση Β της µεταβιβαζόµενης
επιχείρησης ή, αν υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις προς τις οποίες γίνεται η µεταβίβαση, η κατανοµή πραγµατοποιείται
ανάλογα µε τις ποσότητες παραγωγής ζάχαρης που έχουν απορροφηθεί από την καθεµία,
γ) σε περίπτωση µεταβίβασης ενός εργοστασίου παραγωγής ζάχαρης, το κράτος µέλος µειώνει την ποσόστωση Α και την
ποσόστωση Β της επιχείρησης η οποία µεταβιβάζει την κυριότητα του εργοστασίου και αυξάνει την ποσόστωση Α και την
ποσόστωση Β της επιχείρησης ή των επιχειρήσεων παραγωγής ζάχαρης οι οποίες αποκτούν την κυριότητα του εν λόγω
εργοστασίου κατά την ανακατανεµηθείσα ποσότητα, ανάλογα µε τις απορροφηθείσες ποσότητες παραγωγής.
2. Όταν ορισµένοι παραγωγοί τεύτλων ή ζαχαροκάλαµου που θίγονται άµεσα από µια από τις πράξεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 εκδηλώνουν ρητά τη θέλησή τους να παραδώσουν τα τεύτλα τους ή τα ζαχαροκάλαµά τους σε µια επιχείρηση
παραγωγής ζάχαρης η οποία δεν είναι συµβαλλόµενο µέρος σε αυτές τις πράξεις, το κράτος µέλος µπορεί να πραγµατοποιήσει
την κατανοµή σε συνάρτηση µε τις ποσότητες παραγωγής που έχει απορροφήσει η επιχείρηση προς την οποία προτίθενται να
παραδώσουν τα τεύτλα τους ή το ζαχαροκάλαµό τους.
3. Σε περίπτωση παύσης δραστηριοτήτων υπό όρους διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στην παράγραφο 1:
α) µιας επιχείρησης παραγωγής ζάχαρης,
β) ενός ή περισσοτέρων εργοστασίων µιας επιχείρησης παραγωγής ζάχαρης,
το κράτος µέλος µπορεί να κατανείµει τις ποσοστώσεις τις οποίες αφορά η παύση δραστηριοτήτων σε µία ή περισσότερες
επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης.
Επίσης στην περίπτωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), όταν ορισµένοι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί εκδηλώνουν
ρητά τη θέλησή τους να παραδώσουν τα τεύτλα τους ή τα ζαχαροκάλαµά τους σε µια συγκεκριµένη επιχείρηση παραγωγής
ζάχαρης, το κράτος µέλος δύναται να κατανείµει το µέρος των ποσοστώσεων που αντιστοιχεί στα εν λόγω τεύτλα ή
ζαχαροκάλαµα στην επιχείρηση στην οποία προτίθενται να τα παραδώσουν.
4. Όταν γίνεται χρήση της παρέκκλισης κατ’ άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισµού, το σχετικό κράτος µέλος δύναται να
ζητήσει από τους παραγωγούς τεύτλων και τους ζαχαροβιοµήχανους τους οποίους αφορά η εν λόγω παρέκκλιση να
προβλέψουν στις διεπαγγελµατικές συµφωνίες τους ιδιαίτερες ρήτρες για την εφαρµογή, ενδεχοµένως, από το εν λόγω κράτος
µέλος, των παραγράφων 2 και 3.
5. Σε περίπτωση εκµίσθωσης ενός εργοστασίου που ανήκει σε µία επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης το κράτος µέλος δύναται να
µειώσει τις ποσοστώσεις της επιχείρησης η οποία δίνει αυτό το εργοστάσιο για µίσθωση και να κατανείµει το µέρος των
ποσοστώσεων στην επιχείρηση η οποία µισθώνει το εργοστάσιο για να παράγει σε αυτό ζάχαρη.
Αν η εκµίσθωση λήξει κατά τη διάρκεια των τριών περιόδων εµπορίας που εµφαίνονται στο σηµείο V στοιχείο δ), η
προσαρµογή των ποσοστώσεων που γίνεται δυνάµει του πρώτου εδαφίου ακυρώνεται από το κράτος µέλος µε αναδροµική
ισχύ από την ηµεροµηνία κατά την οποία άρχισε να ισχύει. Ωστόσο, αν η εκµίσθωση λήξει για λόγους ανωτέρας βίας, το
κράτος µέλος δεν υποχρεούται να ακυρώσει την προσαρµογή.
6. Όταν µία επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης δεν µπορεί πλέον να διασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεών της που απορρέουν
από την κοινοτική νοµοθεσία έναντι των ενδιαφεροµένων παραγωγών τεύτλων ή ζαχαροκάλαµων και αυτή η κατάσταση
διαπιστώθηκε από τις αρµόδιες αρχές του εν λόγω κράτους µέλους, αυτό δύναται να κατανείµει για µία ή περισσότερες
περιόδους εµπορίας το ανάλογο µέρος των ποσοστώσεων σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις παραγωγής ζάχαρης ανάλογα
προς τις απορροφηθείσες ποσότητες παραγωγής.
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7. Όταν ένα κράτος µέλος χορηγεί σε µία επιχείρηση παραγωγής ζάχαρης εγγυήσεις τιµών και διάθεσης για τη µεταποίηση των
ζαχαρότευτλων σε αιθυλική αλκοόλη, το εν λόγω κράτος µέλος δύναται, σε συµφωνία µε αυτή την επιχείρηση και τους
ενδιαφερόµενους παραγωγούς τεύτλων, να κατανείµει για µία ή περισσότερες περιόδους εµπορίας το σύνολο ή µέρος των
ποσοστώσεων σε µία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις για την παραγωγή ζάχαρης.
Σηµείο III
Σε περίπτωση συγχώνευσης ή µεταβίβασης επιχειρήσεων παραγωγής ισογλυκόζης, σε περίπτωση µεταβίβασης ενός εργοστασίου
παραγωγής ισογλυκόζης και σε περίπτωση παύσης δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης ή ενός ή περισσοτέρων εργοστασίων µιας
επιχείρησης παραγωγής ισογλυκόζης, το κράτος µέλος δύναται να πραγµατοποιήσει την κατανοµή των εν λόγω ποσοστώσεων για
την παραγωγή ισογλυκόζης σε µια ή περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν ή όχι ποσόστωση παραγωγής.
Σηµείο IV
Τα µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει των σηµείων ΙΙ και ΙΙΙ δύνανται να ληφθούν µόνον αν:
α) λαµβάνεται υπόψη το συµφέρον καθενός από τα ενδιαφερόµενα µέρη,
και
β) το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος θεωρεί ότι µπορούν να βελτιώσουν τη διάρθρωση των τοµέων παραγωγής τεύτλων ή
ζαχαροκάλαµου και παραγωγής ζάχαρης,
και
γ) αφορούν επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην ίδια περιφέρεια κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισµού.
Σηµείο V
Κατά την έννοια του παρόντος παραρτήµατος, νοείται ως:
α) «συγχώνευση επιχειρήσεων»: η ένωση σε µια ενιαία επιχείρηση δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων,
β) «µεταβίβαση µιας επιχείρησης»: η µεταβίβαση ή η απορρόφηση των περιουσιακών στοιχείων µιας επιχείρησης που διαθέτει
ποσοστώσεις υπέρ µιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων,
γ) «µεταβίβαση ενός εργοστασίου»: η µεταβίβαση κυριότητας µιας τεχνικής οµάδας που περιλαµβάνει όλη την εγκατάσταση που
είναι αναγκαία για την παρασκευή του εν λόγω προϊόντος σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, και συνεπάγεται την εν µέρει ή
την ολική απορρόφηση της παραγωγής της επιχείρησης η οποία µεταφέρει την κυριότητα,
δ) «εκµίσθωση ενός εργοστασίου»: το συµβόλαιο µίσθωσης µιας τεχνικής µονάδας που περιλαµβάνει όλη την εγκατάσταση που
είναι αναγκαία για την παραγωγή ζάχαρης, µε σκοπό την εκµετάλλευσή της, το οποίο συνάπτεται για διάρκεια τουλάχιστον
τριών διαδοχικών περιόδων εµπορίας και στο οποίο τα µέρη δεσµεύονται να µην το διακόψουν πριν από τη λήξη της τρίτης
περιόδου εµπορίας, µε µια επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστηµένη στην ίδια περιφέρεια, κατά την έννοια του άρθρου 11
παράγραφος 2 του κανονισµού, µε αυτήν στην οποία είναι εγκατεστηµένο το εν λόγω εργοστάσιο αν, µετά την έναρξη της
ισχύος της µίσθωσης, η επιχείρηση η οποία µισθώνει το εν λόγω εργοστάσιο δύναται να θεωρηθεί ως µια µόνον επιχείρηση
παραγωγής ζάχαρης για όλη την παραγωγή της.
Σηµείο VI
Τα µέτρα που αναφέρονται στα σηµεία II και III παράγουν τα αποτελέσµατά τους όταν η παύση δραστηριότητας της επιχείρησης
ή του εργοστασίου, η συγχώνευση ή η µεταβίβαση συµβαίνουν:
α) µεταξύ της 1ης Ιουλίου και της 31ης Ιανουαρίου του επόµενου έτους, για την τρέχουσα περίοδο εµπορίας κατά τη διάρκεια
αυτής της περιόδου,
β) µεταξύ της 1ης Φεβρουαρίου και της 30ης Ιουνίου του ίδιου έτους, για την περίοδο εµπορίας που έπεται αυτής της
περιόδου.
Σηµείο VII
Όταν ένα κράτος µέλος εφαρµόζει το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισµού, χορηγεί τις τροποποιηθείσες ποσοστώσεις πριν
από την 1η Μαρτίου για να εφαρµοστούν κατά τη διάρκεια της επόµενης περιόδου εµπορίας.
Σηµείο VIII
Σε περίπτωση εφαρµογής των σηµείων II και III, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο 15 ηµέρες µετά τη
λήξη των προθεσµιών που αναφέρονται στο σηµείο VI, τις τροποποιηθείσες ποσοστώσεις Α και Β.
Σηµείο IX
Για τις µεταφορές ποσοστώσεων στην Ιταλία, στην Ισπανία και στα Γαλλικά Υπερπόντια ∆ιαµερίσµατα στο πλαίσιο των σχεδίων
αναδιάρθρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού, µπορεί να θεωρηθεί επιχείρηση
παραγωγής ζάχαρης µια οµάδα επιχειρήσεων παραγωγής ζάχαρης που συνδέονται µεταξύ τους σε τεχνικό, οικονοµικό και
διαρθρωτικό επίπεδο και είναι αλληλέγγυα υπεύθυνες ως προς τις υποχρεώσεις τους, ιδίως, έναντι των παραγωγών τεύτλων ή των
παραγωγών ζαχαροκάλαµου, οι οποίες απορρέουν γι’ αυτές από την κοινοτική κανονιστική ρύθµιση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Κωδικός ΣΟ

ex 0403

Περιγραφή εµπορευµάτων

Βουτυρόγαλα, ξινό γάλα και κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και λοιπά ζυµωµένα ή ξινισµένα γάλατα και
κρέµες, ακόµη και συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0403 10

– Γιαούρτια

0403 10 51 έως
0403 10 99

– – Αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου

0403 90

– Άλλα:

0403 90 71 έως
0403 90 99

Αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου

ex 0710
0710 40 00
ex 0711

0711 90

Λαχανικά άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα:
– Γλυκό καλαµπόκι
Λαχανικά διατηρηµένα προσωρινά (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άρµη, θειωµένο νερό ή σε νερό στο
οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιµεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά ή διατήρησή
τους), άλλα ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:
– Άλλα λαχανικά· µείγµατα λαχανικών:
– – Λαχανικά

0711 90 30

– Γλυκό καλαµπόκι

1702 50 00

Φρουκτόζη χηµικώς καθαρή

ex 1704
1806
ex 1901

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, (στα οποία περιλαµβάνεται και η λευκή σοκολάτα), µε εξαίρεση τα
εκχυλίσµατα γλυκόριζας της διάκρισης 1704 90 10
Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν κακάο
Εκχυλίσµατα βύνης. Παρασκευάσµατα διατροφής από αλεύρια, σιµιγδάλια, άµυλα ή εκχυλίσµατα
βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατγά βάρος κακάο επί πλήρως
απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού. Παρασκευάσµατα
διατροφής από προϊόντα κλάσεων 0401 µέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο
από 5 % κατά βάρος επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονοµάζονται ούτε
περιλαµβάνονται αλλού.

1901 10 00

– Παρασκευάσµατα για την διατροφή των παιδιών, συσκευασµένα για τη λιανική πώληση

1901 20 00

– Μείγµατα και ζυµάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας
της κλάσης 1905

1901 90

– Άλλα:
– – Άλλα:

1901 90 99
ex 1902

1902 20

– – – Άλλα
Ζυµαρικά εν γένει, έστω και ψηµένα ή παρασκευασµένα (µε κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς
παρασκευασµένα, όπως τα σπαγέτα, µακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελλόνια·
αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασµένα·
– Ζυµαρικά εν γένει παρασκευασµένα (έστω και ψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα):
– – Άλλα:

1902 20 91

– – – Ψηµένα

1902 20 99

– – – Άλλα

1902 30

– Άλλα ζυµαρικά εν γένει

1902 40

– Αράπικο σιµιγδάλι (κους-κους):

1902 40 90

– – Άλλα
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Περιγραφή εµπορευµάτων

1904

Προϊόντα µε βάση τα δηµητριακά που λαµβάνονται µε διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες
(κορνφλέικς)]· δηµητριακά άλλα από το καλαµπόκι σε µορφή κόκκων νιφάδων ή άλλων επεξεργασµένων
κόκκων (εκτός από αλεύρι ή σιµιγδάλι), προψηµένα ή αλλιώς παρασκευασµένα, που δεν
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού

ex 1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας, έστω και µε προσθήκη κακάου. Όστιες,
κάψουλες των τύπων που χρησιµοποιούνται για φάρµακα, αζυµοσφραγίδες, ξεραµένες ζύµες από
αλεύρι ή άµυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόµοια προϊόντα:

1905 10 00

– Ψωµί τύπου φρυγανιάς µε την ονοµασία Knäckebrot

1905 20

– Ψωµί µε καρυκεύµατα

1905 30

– Μπισκότα µε προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες

1905 40

– Φρυγανιές, ψωµί φρυγανισµένο και παρόµοια ψηµένα προϊόντα

1905 90

– Άλλα:
– – Άλλα:

1905 90 40

– – – Γκόφρες και γκοφρέτες περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10 %

1905 90 45

– – – Μπισκότα

1905 90 55

– – – Προϊόντα παραγόµενα µε εξώθηση ή διόγκωση, αλατισµένα ή

1905 90 60

– – – – Αρωµατισµένα µε προσθήκη γλυκαντικών

1905 90 90

– – – – Άλλα:

ex 2001

Λαχανικά, καρποί και φούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών, παρασκευσµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι ή
οξικό οξύ:

2001 90

– Άλλα:

2001 90 30

– – Γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Ίγναµα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών
περιεκτικότητας κατά βάρος σε άµυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %

ex 2004
2004 10

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένα, άλλα
από τα προϊόντα της κλάσης 2006):
– Πατάτες:
– – Άλλα:

2004 10 91

– – – µε τη µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων

2004 90

– άλλα λαχανικά και µείγµατα λαχανικών:

2004 90 10

– – Γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. saccharata)

ex 2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασµένα ή διατηρηµένα αλλιώς παρά µε ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγµένα, άλλα
από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

2005 20

– Πατάτες:

2005 20 10

– – µε τη µορφή αλεύρων, σιµιγδαλιών ή νιφάδων

2005 80 00

– Γλυκό καλαµπόκι (Zea mays var. Saccharata)

ex 2101

Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ, τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση τα
προϊόντα αυτά ή µε βάση τον καφέ, το τσάι ή µατέ. Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα
υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα αυτών
– Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα καφέ και παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα
εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα ή µε βάση τον καφέ:
– – Παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα µε βάση τον καφέ:

2101 12 98

– – – Άλλα
– Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα τσαγιού ή µατέ και παρασκευάσµατα µε βάση αυτά τα
εκχυλίσµατα, αποστάγµατα ή συµπυκνώµατα ή µε βάση το τσάι ή το µατέ:
– – Παρασκευάσµατα

2101 20 98

– – – Άλλα:
– Κυχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσµατα, αποστάγµατα
και συµπυκνώµατα αυτών:
– – Κιχώριο φρυγµένο και άλλα φρυγµένα υποκατάστατα του καφέ:
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Κωδικός ΣΟ

2101 30 19

Περιγραφή εµπορευµάτων

– – – Άλλα:
– – Εκχυλίσµατα, αποστάγµατα και συµπυκνώµατα φρυγµένου κιχωρίου και άλλων φρυγµένων
υποκατάστατων του καφέ:

2101 30 99
ex 2102
2102 10

– – – Άλλα:
Ζύµες (ενεργές ή αδρανείς)· άλλοι αδρανείς µονοκύτταροι µικροοργανισµοί (µε εξαίρεση τα εµβόλια
της κλάσης 3002)· σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης, παρασκευασµένες:
– Ζύµες ενεργές:
– – Ζύµες αρτοποίησης:

2102 10 31

– – – Αποξηραµένες

2102 10 39

– – – Άλλα

2105 00

Παγωτά κατανάλωσης, έστω και αν περιέχουν κακάο

ex 2106

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού:

2106 90

– Άλλα:

2106 90 10

– – Παρασκευάσµατα µε την ονοµασία «λιωµένα τυριά» («fondues»)
– – Άλλα:

2106 90 92

– – – – – Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη,
γλυκόζη, άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 1,5 % λιπαρές ύλες
που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 %
γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους

2106 90 98

– – – – – Άλλα

2202

Νερά, στα οποία περιλαµβάνονται και τα µεταλλικά και τα αεριούχα νερά, µε προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ή αρωµατισµένα, και άλλα µη αλκοολούχα ποτά, µε εξαίρεση τους χυµούς
φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009)

2205

Βερµούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασµένα µε τη βοήθεια φυτών ή αρωµατικών
ουσιών

ex 2208

Αιθυλική αλκοόλη µη µετουσιωµένη, µε κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol·
αποστάγµατα λικέρ και άλλα οινοπνευµατώδη ποτά·

2208 20

– Αποστάγµατα από κρασί ή τσίπουρα

2208 50 91 έως
2208 50 99

Τζινέβρα

2208 70

Λικέρ

2208 90 41 έως
2208 90 78

– Άλλα αποστάγµατα λικέρ και οινοπνευµατώδη ποτά

2905 43 00

Μαννιτόλη

2905 44

D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

ex 3302

3302 10

Μείγµατα ευωδών ουσιών και µείγµατα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα αλκοολικά διαλύµατα) µε
βάση µία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες των τύπων που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη
βιοµηχανία· άλλα παρασκευάσµατα µε βάση ευώδεις ουσίες που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
ποτών:
– Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών:
– – Των τύπων που χρησιµοποιούνται για τις βιοµηχανίες ποτών:
– – – Παρασκευάσµατα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα
ποτό:
– – – – Άλλα (που έχουν αλκοολική δύναµη κατ’ όγκο κατώτερη ή ίση προς 0,5 % vol):

3302 10 29
ex Κεφάλαιο 38
3824 60

– – – – – Άλλα
∆ιάφορα προϊόντα των χηµικών βιοµηχανιών:
Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΚΡΑΤΗ, ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 35

Μπαρµπάντος

Μαλάουι

Μπελίζ

Ουγκάντα

Ακτή Ελεφαντοστού

Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό

Φίτζι

Άγιος Χριστόφορος και Nevis - Anguilla

Γουιάνα

Σουρινάµ

Μαυρίκιος

Σουαζιλάνδη

Ινδία

Τανζανία

Ιαµαϊκή

Τρινιδάδ και Τοµπάγκο

Κένυα

Ζάµπια

Μαδαγασκάρη

Ζιµπάµπουε
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2038/1999

Παρών κανονισµός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιγ)

Άρθρο 2, παράγραφοι 2 και 3

Καταργούνται

Άρθρο 3

Άρθρο 2

Άρθρο 4

Άρθρο 3

Άρθρο 5

Άρθρο 4

Άρθρο 6

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Άρθρο 6

Άρθρο 8

Καταργείται

Άρθρο 9

Άρθρο 7

Άρθρο 10

Άρθρο 8

Άρθρο 11

Άρθρο 9

Άρθρο 12

Καταργείται

Άρθρο 13

Άρθρο 22

Άρθρο 14

Άρθρο 23

Άρθρο 15

Άρθρο 24

Άρθρο 16

Άρθρο 25

Άρθρο 17

Άρθρο 26

Άρθρο 18

Άρθρο 27

Άρθρο 19

Άρθρο 28

Άρθρο 20

Άρθρο 29

Άρθρο 21

Άρθρο 30

Άρθρο 22 παράγραφος 1, 1η περίπτωση

Άρθρο 31

Άρθρο 22 παράγραφοι 2 και 3

Καταργούνται

Άρθρο 23

Άρθρο 32

Άρθρο 24

Άρθρο 33

Άρθρο 25

Άρθρο 34

Άρθρο 26 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 26 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 3

30.6.2001
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2038/1999

Παρών κανονισµός

Άρθρο 26 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 26 παράγραφος 4

Άρθρο 11 παράγραφος 3

Άρθρο 26 παράγραφος 5, 1ο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 26 παράγραφος 5, 2ο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 4

Άρθρο 26 παράγραφος 5, 3ο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 5

Άρθρο 26 παράγραφος 5, 5ο εδάφιο

Άρθρο 10 παράγραφος 6

Άρθρο 26 παράγραφος 6

Καταργείται

Άρθρο 27 παράγραφος 1, 1η περίπτωση

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 27 παράγραφος 2

Καταργείται

Άρθρο 27 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 27 παράγραφος 4

Καταργείται

Άρθρο 27 παράγραφος 5

Καταργείται

Άρθρο 27 παράγραφος 6

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 28

Καταργείται

Άρθρο 29

Καταργείται

Άρθρο 30

Άρθρο 12

Άρθρο 31

Άρθρο 13

Άρθρο 32

Άρθρο 14

Άρθρο 33

Άρθρο 15

Άρθρο 34

Άρθρο 16

Άρθρο 35

Άρθρο 17

Άρθρο 36

Άρθρο 18

Άρθρο 37

Άρθρο 19

Άρθρο 38

Άρθρο 20

Άρθρο 39

Άρθρο 21

Άρθρο 40

Άρθρο 35

Άρθρο 41

Άρθρο 36

Άρθρο 42

Άρθρο 37

Άρθρο 43

Άρθρο 38

Άρθρο 44

Άρθρο 39

Άρθρο 45

Άρθρο 40

Άρθρο 46

Άρθρο 41
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2038/1999

Παρών κανονισµός

Άρθρο 47

Άρθρο 42 παράγραφος 1

Άρθρο 48

Άρθρο 42 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 49

Άρθρο 43

Άρθρο 50

Άρθρο 44

Άρθρο 51

Άρθρο 45

Άρθρο 52

Καταργείται

Άρθρο 53

Άρθρο 46

Άρθρο 54

Καταργείται

Άρθρο 55

Άρθρο 49

Άρθρο 56

Άρθρο 51

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 793/72

Παρών κανονισµός

Άρθρο 1

Παράρτηµα I σηµείο I

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 431/68

Παρών κανονισµός

Άρθρο 1

Παράρτηµα I σηµείο II

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 206/68

Παρών κανονισµός

Άρθρο 1

Παράρτηµα III σηµείο I

Άρθρο 2

Παράρτηµα III σηµείο II

Άρθρο 3

Παράρτηµα III σηµείο III

Άρθρο 4

Παράρτηµα III σηµείο IV

Άρθρο 5

Παράρτηµα III σηµείο V

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Παράρτηµα III σηµείο VI

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Καταργείται

Άρθρο 7

Παράρτηµα III σηµείο VII

Άρθρο 8

Παράρτηµα III σηµείο VIII

Άρθρο 8 α

Καταργείται

Άρθρο 8 β

Παράρτηµα III σηµείο IX

Άρθρο 9

Παράρτηµα III σηµείο X

Άρθρο 10

Παράρτηµα III σηµείο XI

Άρθρο 11

Καταργείται

Άρθρο 12

Παράρτηµα III σηµείο XII

Άρθρο 13

Παράρτηµα III σηµείο XIII

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 741/75

Παρών κανονισµός
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2038/1999

Παρών κανονισµός

Άρθρο 1

Παράρτηµα III σηµείο XIV

Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 193/82

Παρών κανονισµός

Άρθρο 1

Παράρτηµα IV σηµείο I

Άρθρο 2

Παράρτηµα IV σηµείο II

Άρθρο 3

Παράρτηµα IV σηµείο III

Άρθρο 4

Παράρτηµα IV σηµείο IV

Άρθρο 5

Παράρτηµα IV σηµείο V

Άρθρο 6

Παράρτηµα IV σηµείο VI

Άρθρο 7

Παράρτηµα IV σηµείο VII

Άρθρο 8

Παράρτηµα IV σηµείο VIII

Άρθρο 9

Παράρτηµα IV σηµείο IX

Παράρτηµα I

Παράρτηµα V

Παράρτηµα II

Παράρτηµα VI

Παράρτηµα III

Παράρτηµα VII
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1261/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουνίου 2001
για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου
όσον αφορά τις συµβάσεις παραδόσεως τεύτλων και τις προσαυξήσεις και αποµειώσεις που εφαρµόζονται στις τιµές των τεύτλων
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Για τον καθορισµό της αξίας των τεύτλων που η ποιότητά
τους διαφέρει από τον αντιπροσωπευτικό τύπο, το καταλληλότερο µέσο είναι ο καθορισµός µιας κλίµακας προσαυξήσεων και αποµειώσεων εκφραζοµένων σε ποσοστό της ελάχιστης τιµής.

(7)

Είναι ενδεδειγµένο, έχοντας υπόψη την πείρα που απέκτησαν
οι ενδιαφερόµενοι κατά τη διάρκεια µιας πολύ µακράς
περιόδου, να αφεθεί σε αυτούς η δυνατότητα προβλέψεως
στα συµφωνητικά ή τις διεπαγγελµατικές συµφωνίες ενός
ορισµού των τεύτλων που είναι κατάλληλα για να µεταποιηθούν σε ζάχαρη. ∆ύναται να καθορισθεί ένας κοινοτικός
πίνακας για τα τεύτλα που θεωρούνται σε όλη την Κοινότητα κατάλληλα για να µεταποιηθούν σε ζάχαρη. Ενδείκνυται ο προσδιορισµός συµπληρωµατικών αποµειώσεων
στην περίπτωση που ένας τέτοιος προσδιορισµός αναφέρεται
σε µια περιεκτικότητα ζάχαρης κατώτερης από τη µικρότερη
περιεκτικότητα ζάχαρης που αναφέρεται στον κοινοτικό
πίνακα. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η δυνατότητα να
θεσπίσουν τα κάτη µέλη τον προσδιορισµό αυτό, αν τα
συµβαλλόµενα µέρη δεν συµφωνούν σε αυτό.

(8)

Εξαιτίας ιδίως των κλιµατικών συνθηκών, η βιοµηχανική
αξία των τεύτλων που παράγονται στην Ιταλία αποκλίνει
αισθητά από εκείνη των τεύτλων που παράγονται στο βορρά
της Κοινότητας. Είναι συνεπώς δικαιολογηµένο να ληφθεί
υπόψη η ήδη αναφερθείσα διαφορά βιοµηχανικής αξίας των
τεύτλων.

(9)

Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που καθορίζονται από τον
παρόντα κανονισµό αντικαθιστούν αυτές που προβλέπονται
από τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 246/68 της Επιτροπής,
της 29ης Φεβρουαρίου 1968, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής που αφορούν τη διαφοροποίηση των συµβάσεων
παραδόσεως τεύτλων (2), (ΕΟΚ) αριθ. 2497/69 της Επιτροπής, της 12ης ∆εκεµβρίου 1969, για τις προσαυξήσεις
και αποταµειώσεις που εφαρµόζονται στις τιµές των
τεύτλων (3) και (ΕΟΚ) αριθ. 2571/69 της Επιτροπής, της
22ας ∆εκεµβρίου 1969, για τις αποµειώσεις που εφαρµόζονται στην Ιταλία στις τιµές των τεύτλων (4). Οι κανονισµοί
αυτοί πρέπει κατά συνέπεια να καταργηθούν.

(10)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη 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 των αγορών στον τοµέα
της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο
19 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Το παράρτηµα ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001
του Συµβουλίου, για τον καθορισµό των διατάξεων πλαίσιο
για τα συµφωνητικά, τις διεπαγγελµατικές συµφωνίες που
αφορούν την αγορά τεύτλων, καθορίζει ως συµβαλλόµενα
µέρη τους πωλητές ζαχαροτεύτλων, αφενός, και τους ζαχαροβιοµηχάνους, αφετέρου ο πωλητής δύναται ή να παράγει
τα τεύτλα που πουλά ή να τα αγοράσει από έναν καλλιεργητή. Λαµβανοµένης υπόψη της σηµασίας του
συµφωνητικού στο σύστηµα των ποσοστώσεων, µόνο το
συµφωνητικό που έχει συναφθεί µεταξύ του βιοµηχάνου και
του καλλιεργητού δύναται να θεωρηθεί ως συµφωνητικό
παραδόσεως κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 2
του εν λόγω κανονισµού.
Το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001, προβλέπει ότι ο βιοµήχανος δύναται να µεταφέρει ένα µέρος της παραγωγής του στην εποµένη περίοδο
ζάχαρης, για λογαριασµό της παραγωγής της περιόδου
αυτής. Κατά συνέπεια, ο βιοµήχανος δεν δύναται να υποχρεωθεί να συνάψει γι’ αυτήν την περίοδο ζάχαρης συµφωνητικά παραδόσεως στην ελάχιστη τιµή ζαχαροτεύτλων παρά
για την ποσότητα ζάχαρης, που περιλαµβάνεται στη βασική
του ποσόστωση, που δεν έχει παράγει ακόµη. Γι’ αυτό επιβάλλεται να προσαρµοσθεί η υποχρέωση που εµφαίνεται στο
άρθρο 19 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισµού σε
περίπτωση µεταφοράς.
Ενδείκνυται, για την καλή λειτουργία του συστήµατος των
ποσοστώσεων, να καθορισθούν οι έννοιες «προ της σποράς»
και «ελάχιστη τιµή» που εµφαίνονται στο άρθρο 19 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.
Το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 προβλέπει ότι οι ζαχαροβιοµήχανοι, κατά την
αγορά των ζαχαροτεύτλων που προορίζονται να µεταποιηθούν σε ζάχαρη, στο πλαίσιο της µεγίστης ποσοστώσεως,
και είναι κατάλληλα για τη µεταποίηση σε ζάχαρη, έχουν
την υποχρέωση να πληρώσουν τουλάχιστον µία ελάχιστη
τιµή, προσαρµοζόµενη µε την εφαρµογή προσαυξήσεων ή
αποµειώσεων που αντιστοιχούν στις διάφορες ποιότητες σε
σχέση µε τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο.
Η ποιότητα και, κατά συνέπεια, η αξία των ζαχαροτεύτλων
είναι κυρίως συνάρτηση της περιεκτικότητάς τους σε
ζάχαρη.

(1) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για την εφαρµογή του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001 θεωρείται ως συµφωνητικό παραδόσεως το
συµφωνητικό που συνάπτεται µεταξύ του ζαχαροβιοµήχανου και
του πωλητή ζαχαροτεύτλων ο οποίος παράγει τα τεύτλα που
πουλά.
(2) ΕΕ L 53 της 1.3.1968, σ. 37.
(3) ΕΕ L 316 της 17.12.1969, σ. 15.
(4) ΕΕ L 321 της 23.12.1969, σ. 30.
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Άρθρο 2
Για την εφαρµογή του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001 βασική ποσόστωση ενός βιοµηχάνου, σε
περίπτωση που ο βιοµήχανος αυτός µεταφέρει δυνάµει του άρθρου
14 του εν λόγω κανονισµού µία ποσότητα της παραγωγής του
στην επόµενη ζαχαρική περίοδο, αποµειώνεται, για την εν λόγω
περίοδο ζάχαρης κατά την ποσότητα που µεταφέρεται.
Άρθρο 3
∆εν θεωρούνται ως συναφθέντα πριν από τη σπορά παρά µόνον τα
συµφωνητικά που έχουν συναφθεί πριν από τη σπορά και
— πριν από την 1η Απριλίου στην Ιταλία και την Ελλάδα,
— πριν από την 1η Μαΐου στα άλλα κράτη µέλη.
Άρθρο 4
Η ελάχιστη τιµή που εµφαίνεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 προσαρµόζεται για κάθε παράδοση τεύτλων µε την εφαρµογή προσαυξήσεων ή αποµειώσεων που
καθορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 5
1.
Η ελάχιστη τιµή που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 ανά 0,1 % περιεκτικότητας
σε ζαχαρόζη:
α) προσαυξάνεται τουλάχιστον κατά:
i) 0,9 % για τις περιεκτικότητες που είναι ανώτερες του
16,0 % και κατώτερες ή ίσες του 18,0 %·
ii) 0,7 % για τις περιεκτικότητες που είναι ανώτερες του
18,0 % και κατώτερες ή ίσες του 19,0 %·
iii) 0,5 % για τις περιεκτικότητες που είναι ανώτερες του
19,0 % και κατώτερες ή ίσες του 20,0 %·
β) αποµειούται το µεγίστο κατά:
i) 0,9 % για τις περιεκτικότητες που είναι κατώτερες του
16,0 % και ανώτερες ή ίσες του 15,5 %·
ii) 1,0 % για τις περιεκτικότητες που είναι κατώτερες του
15,5 % και ανώτερες ή ίσες του 14,5 %.
Για τα τεύτλα µε περιεκτικότητες σε ζαχαρόζη ανώτερες του
20,0 %, εφαρµόζεται τουλάχιστον, η ελάχιστη τιµή, προσαρµοσµένη στο 20,0 %.
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2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στην Ιταλία, τα
ποσοστά προσαυξήσεως ή αποµειώσεως, που εµφαίνονται στην
παράγραφο 1 στοιχεία α) και β), πολλαπλασιάζονται µε το συντελεστή 0,75.
Άρθρο 6
1.
Τα συµφωνητικά και οι διεπαγγελµατικές συµφωνίες κατά την
έννοια του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001
δύνανται να προβλέπουν σε σχέση µε τις προσαυξήσεις και τις
αποµειώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5:
α) συµπληρωµατικές προσαυξήσεις για περιεκτικότητες σε ζαχαρόζη που υπερβαίνουν το 20,0 % και
β) συµπληρωµατικές αποµειώσεις για περιεκτικότητες σε ζαχαρόζη
κατώτερες του 14,5 %.
Αυτά τα συµφωνητικά και οι συµφωνίες δύνανται να προβλέπουν,
για τα τεύτλα που έχουν περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη κατώτερη του
14,5 %, έναν ορισµό των τεύτλων που είναι κατάλληλα για µεταποίηση σε ζάχαρη, αν στα συµφωνητικά και τις συµφωνίες αυτές
καθορίζονται συµπληρωµατικές αποµειώσεις για περιεκτικότητες σε
ζαχαρόζη κατώτερες του 14,5 %, και ανώτερες ή ίσες της ελάχιστης περιεκτικότητας σε ζαχαρόζη που προβλέπεται στον ορισµό
αυτό.
Αν οι συµβάσεις και οι συµφωνίες δεν προβλέπουν τον ορισµό που
εµφαίνεται στο δεύτερο εδάφιο, το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος
δύναται να καθορίσει τον ορισµό αυτό. Στην περίπτωση αυτή,
καθορίζει ταυτόχρονα τις συµπληρωµατικές αποµειώσεις που
εµφαίνονται στο εν λόγω εδάφιο.
2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στην Ιταλία, η
ελάχιστη τιµή που εµφαίνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 αποµειώνεται το πολύ κατά
0,75 % ανά 0,1 % περιεκτικότητος σε ζαχαρόζη για τις κατώτερες
του 14,5 % περιεκτικότητες.
Άρθρο 7
Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 246/68, (ΕΟΚ) αριθ. 2497/69 και
(ΕΟΚ) αριθ. 2571/69 καταργούνται.
Άρθρο 8
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2001.
Εφαρµόζεται από την περίοδο εµπορίας 2001/02.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1262/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουνίου 2001
για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου
όσον αφορά την αγορά και την πώληση ζάχαρης από τους οργανισµούς παρέµβασης
όσον αφορά µία σηµαντική συµµετοχή στο εµπόριο της
ζάχαρης. Είναι σκόπιµο να δίνεται το δικαίωµα σε κάθε
κράτος µέλος να επιβάλλει ενδεχοµένως συµπληρωµατικούς
όρους και να ανακαλεί την έγκρισή του αν οι όροι αυτοί δεν
πληρούνται. Είναι επιθυµητό να προβλέπεται ότι κάθε µέτρο
χορήγησης, ανανέωσης ή ανάκλησης της έγκρισης αυτής θα
ανακοινώνεται στην Επιτροπή.

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, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5 και το άρθρο 9
παράγραφος 3,

(7)

Ο κανονισµός (Ευρατόµ) αριθ. 3954/87 του Συµβουλίου,
της 22ας ∆εκεµβρίου 1987, για τον καθορισµό των
µέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιµα
και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήµατος ή σε
περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες, καθορίζει
τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση εκτάκτου
κινδύνου από ακτινοβολίες (2), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (Ευρατόµ) αριθ. 2218/89 (3), για τον καθορισµό
των επιπέδων ραδιενεργού µόλυνσης που πρέπει να τηρούνται στα τρόφιµα και στις ζωοτροφές ώστε να είναι δυνατό
να διατεθούν στο εµπόριο. Κατά συνέπεια, τα γεωργικά
προϊόντα που υπερβαίνουν αυτά τα επίπεδα ραδιενεργού
µόλυνσης δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο αγοράς
στην παρέµβαση.

(8)

∆εν πρέπει να γίνεται αποδεκτή στην παρέµβαση ζάχαρη της
οποίας τα χαρακτηριστικά θα µπορούσαν να αποτελέσουν
εµπόδιο στην περαιτέρω διάθεσή της και θα οδηγούσαν
στην υποβάθµισή της κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

(9)

Με σκοπό τη διευκόλυνση της διαχείρισης της παρέµβασης,
η ζάχαρη πρέπει να παρουσιάζεται υπό µορφή παρτίδας που
πρέπει να προσδιοριστεί, ιδίως, µε τον καθορισµό της
ποσότητας της παρτίδας.

(10)

Ο οργανισµός παρέµβασης πρέπει να είναι σε θέση να εξετάζει µε πλήρη γνώση των πραγµάτων αν η προσφορά ανταποκρίνεται στους απαιτουµένους όρους. Για το σκοπό αυτό, ο
προσφέρων πρέπει να του ανακοινώνει όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες.

(11)

Ο οργανισµός παρέµβασης έχει το δικαίωµα να εξαρτά την
αποδοχή της προσφοράς από τη σύναψη σύµβασης αποθεµατοποίησης µε τον πωλητή αν κρίνει τούτο αναγκαίο.
Συνεπώς, πρέπει να καθοριστούν για λόγους οµοιοµορφίας
οι βασικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος,
που πρέπει να περιλαµβάνονται σε µία τέτοια σύµβαση.

(12)

Τα σιλό και οι εγκεκριµένες αποθήκες πρέπει να προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες αποθεµατοποίησης για τη
ζάχαρη και, επιπλέον, είναι γενικά αποδεκτό ότι η ζάχαρη
µπορεί να τεθεί σε αποθεµατοποίηση εάν πληρούνται οι
απαιτούµενοι όροι και δεν υπάρχει κίνδυνος υποβάθµισης
της ποιότητας κατά τη διάρκεια περιόδου δώδεκα µηνών
περίπου. Συνεπώς, δικαιολογείται ότι σε περίπτωση σύµβασης αποθεµατοποίησης µε τον πωλητή, ο πωλητής, ανεξάρτητα από το χρόνο της µεταβίβασης της κυριότητος της
ζάχαρης, συνεχίζει να είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της
σχετικής ζάχαρης για περίοδο που δεν µπορεί να υπερβεί
τους δώδεκα µήνες.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 προβλέπει µέτρα παρέµβασης ανά αγορά για
ορισµένα είδη ζάχαρης.

(2)

Η λήψη κοινοτικών µέτρων παρέµβασης επιβάλλει την
ανάληψη της ζάχαρης από τους οργανισµούς παρέµβασης σ’
ένα συγκεκριµένο τόπο. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να
ορισθεί ότι η ανάληψη γίνεται για ζάχαρη που ευρίσκονται
σε εγκεκριµένο κατάστηµα κατά τη στιγµή της προσφοράς.
Η εφαρµογή του καθεστώτος παρέµβασης αφορά µόνο τη
ζάχαρη που παράγεται από τεύτλα ή ζαχαροκάλαµα τα
οποία συγκοµίζονται στη Κοινότητα και προβλέπει εγγύηση
τιµής και διάθεσης µόνο για τους παρασκευαστές που απολαύουν βασικής ποσοστώσεως.

(3)

(4)

Η κτηθείσα πείρα στον τοµέα της ζάχαρης απέδειξε τη
σπουδαιότητα του ελευθέρου ανταγωνισµού για την εµπορία
της ζάχαρης. Ο ελεύθερος ανταγωνισµός δύναται να ευνοείται από τη συµµετοχή του ανεξάρτητου εµπορίου ζάχαρης.
Η ενίσχυση της θέσεως των επιχειρήσεων αυτών στον τοµέα
της ζάχαρης φαίνεται λοιπόν ενδεδειγµένη. Για το σκοπό
αυτό, πρέπει να τους δοθεί ιδίως η δυνατότητα να προσφέρουν την κοινοτική ζάχαρη στην παρέµβαση, επιτρέποντάς
τους έτσι να πραγµατοποιούν τις εµπορικές τους δραστηριότητες υπό κανονικές συνθήκες.
Οι οργανισµοί παρέµβασης είναι υπεύθυνοι για το εµπόρευµα που έχει αγορασθεί. Συνεπώς, πρέπει να λάβουν
µέτρα ώστε, κατά τη στιγµή της προσφοράς της ζάχαρης
στην παρέµβαση, η ζάχαρη αυτή να τεθεί σε αποθεµατοποίηση σύµφωνα µε τις αναγκαίες απαιτήσεις για την καλή
συντήρησή της. Ως εκ τούτου, για την εξασφάλιση της
ορθής λειτουργίας της παρέµβασης πρέπει να προβλεφθεί η
δυνατότητα σύναψης σύµβασης αποθεµατοποίησης µεταξύ
του οργανισµού παρέµβασης και του πωλητή.

(5)

Πρέπει για τον καθορισµό των όρων χορήγησης όπως και
της ανάκλησης έγκρισης των αποθηκών, να ληφθούν υπόψη
οι ανάγκες καλής συντήρησης και ευκολίας απολήψεως της
ζάχαρης, η γεωγραφική θέση της αποθήκης, καθώς και η
δυναµικότητα εκκενώσεως και κατά περίπτωση η ενσάκκιση
που εγγυάται ο αιτών για την απόληψη της προσφερόµενης
ζάχαρης.

(6)

Η επέκταση του ευεργετήµατος της παρέµβασης σε εξειδικευµένους εµπόρους απαιτεί, για τη χορήγηση και την
ανάκληση της έγκρισης, τον καθορισµό αντικειµενικών
κριτηρίων εκτίµησης της δραστηριότητος αυτής, ιδιαίτερα

(1) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

(2) ΕΕ L 371 της 30.12.1987, σ. 11.
(3) ΕΕ L 227 της 22.7.1989, σ. 1.
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Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 προβλέπει στο άρθρο
7 παράγραφος 5 ότι στο πλαίσιο των λεπτοµερειών εφαρµογής καθορίζονται οι πίνακες προσαυξήσεων και αποµειώσεων των τιµών, λαµβανοµένης υπόψη της ποιότητας της
προσφερόµενης ζάχαρης, που εφαρµόζονται στις τιµές
παρέµβασης. Για τον καθορισµό των πινάκων αυτών πρέπει
να προβλεφθεί κατάταξη της ζάχαρης σύµφωνα µε την
ποιότητά της. Η κατάταξη αυτή και οι µειώσεις της τιµής
που προκύπτουν από αυτή δύνανται να καθορίζονται επί τη
βάσει αντικειµενικών δεδοµένων που χρησιµοποιούνται
γενικά στις εµπορικές συναλλαγές.
Για να αποφευχθεί κάθε διάκριση στη µεταχείριση των ενδιαφεροµένων και λαµβανοµένης υπόψη της τρέχουσας διοικητικής πρακτικής που ισχύει σε κάθε κράτος µέλος, πρέπει να
καθορισθούν οµοιόµορφα οι όροι για την πληρωµή και
παραλαβή του εµπορεύµατος µε ή χωρίς σύµβαση αποθεµατοποίησης, ιδίως όσον αφορά τα µέγιστα χρονικά όρια εντός
των οποίων πρέπει να πραγµατοποιούνται οι δραστηριότητες
αυτές.

(15)

Είναι δυνατό να κριθεί αναγκαίο όπως η προσφερόµενη στην
παρέµβαση ζάχαρη παραδοθεί σε σάκους, λαµβανοµένου
υπόψη του προορισµού της. Ο οργανισµός παρέµβασης
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει ορισµένες µορφές
συσκευασίας που χρησιµοποιούνται γενικά στο εµπόριο, µε
την προϋπόθεση ότι αυτός θα επιβαρυνθεί µε τα αντίστοιχα
έξοδα που ορίζονται κατ’ αποκοπή.

(16)

Όταν ο οργανισµός παρέµβασης ζητά ορισµένους τρόπους
συσκευασίας, τα έξοδα που θα επιβαρυνθεί καθορίζονται
κατ’ αποκοπή για σάκους σε αρίστη κατάσταση. Ως εκ
τούτου, πρέπει να προβλέπεται ότι, σε περίπτωση συµβάσεως αποθεµατοποίησης µε τον προσφέροντα, τα εν λόγω
έξοδα ρυθµίζονται βάσει της διαπιστουµένης καταστάσεως
των σάκων.

(17)

Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1265/69 της Επιτροπής, της 1ης
Ιουλίου 1969, για τις µεθόδους καθορισµού της ποιότητας
της ζάχαρης που αγοράζεται από τους οργανισµούς παρέµβασης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 1280/71 (2), περιορίζεται στην τεχνική πλευρά, τη
σχετική µε τις µεθόδους αυτές. Εξάλλου, εφόσον οι µέθοδοι
αυτές δεν δύνανται να παρέχουν αυστηρώς ακριβή αποτελέσµατα, πρέπει να γίνεται δεκτό ένα περιθώριο, λαµβανοµένων υπόψη πιθανών σφαλµάτων. Επιπλέον, κατάλληλες
διαδικασίες διαιτησίας πρέπει να εισαχθούν για τη
διευθέτηση διαφορών που προκύπτουν από τη σύγκριση
αντιφατικών αποτελεσµάτων αναλύσεων.

(18)

Με την παρέµβαση πρέπει να είναι δυνατή η προσωρινή
απόσυρση των προϊόντων από µια αγορά που έχει διαταραχθεί, µε σκοπό την επαναφορά τους µόλις αποκατασταθεί η
ισορροπία στην αγορά. Λόγω του γεγονότος αυτού, τα
προϊόντα που προσφέρονται στην παρέµβαση πρέπει να είναι
κατάλληλα, ανάλογα µε την περίπτωση, για ανθρώπινη ή
ζωική διατροφή.

(19)

Η πώληση ζαχάρεων που κρατούνται από οργανισµούς
παρέµβασης πρέπει να γίνεται µεταξύ των αγοραστών της
Κοινότητας χωρίς διάκριση και µε τους πιο οικονοµικούς
όρους. Το σύστηµα του διαγωνισµού επιτρέπει γενικά την
επίτευξη αυτών των σκοπών. Για να αποφευχθεί η διάθεση

(1) ΕΕ L 163 της 4.7.1969, σ. 1.
(2) ΕΕ L 133 της 19.6.1971, σ. 34.
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της ζάχαρης να γίνεται υπό δυσµενείς συνθήκες αγοράς,
πρέπει να υποβάλλεται ο διαγωνισµός σε προηγούµενη
έγκριση. Ωστόσο, ορισµένες ιδιαίτερες καταστάσεις δυνατόν
να καθιστούν πρόσφορη τη χρήση διαδικασιών διαφορετικών από το διαγωνισµό.
(20)

∆εδοµένων των µεταβολών που επήλθαν στις ρυθµίσεις που
διέπουν τον τοµέα της παρέµβασης, πρέπει να καθοριστούν
νέες λεπτοµέρειες εφαρµογής σε ό,τι αφορά την πώληση
ζάχαρης µε διαγωνισµό από τους οργανισµούς παρέµβασης.

(21)

Για να εξασφαλισθεί ίση µεταχείριση όλων των ενδιαφεροµένων εντός της Κοινότητας οι διαγωνισµοί που διενεργούνται από τους οργανισµούς παρέµβασης πρέπει να ανταποκρίνονται σε ενιαίες αρχές. Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν
στο πλαίσιο αυτό ορισµένοι όροι οι οποίοι να εγγυώνται τη
χρησιµοποίηση της ζάχαρης για τους προβλεπόµενους σκοπούς.

(22)

Ορισµένοι ειδικοί κανόνες είναι αναγκαίοι για να ληφθούν
υπόψη οι ιδιαιτερότητες του τοµέα της ζάχαρης. Ενδείκνυται να καταστεί δυνατός, για την πωλούµενη ποσότητα
ζάχαρης, ο καθορισµός ανωτάτου ορίου ποσότητας κατά
διαγωνιζόµενο, προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµετοχή
στο διαγωνισµό του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού ενδιαφεροµένων. Εξάλλου, έχοντας υπόψη την ταχύτητα µεταβολής
των τιµών και καταγραφών για τη ζάχαρη, αρµόζει να µην
υποχρεούται ο διαγωνιζόµενος να διατηρεί την προσφορά
του αν η κατακύρωση του διαγωνισµού λάβει χώρα µετά την
ηµεροµηνία και την ώρα που αυτός έχει καθορίσει.

(23)

Λόγω ιδίως των εξόδων αποθεµατοποίησης, είναι απαραίτητη η διευκρίνιση στο θέµα του χρόνου µεταβίβασης
της κυριότητας της ζάχαρης.

(24)

Για τη διαπίστωση της κατηγορίας λευκής ζάχαρης και της
απόδοσης της ακατέργαστης ζάχαρης που πωλήθηκαν, πρέπει να ληφθούν υπόψη κριτήρια όµοια µε εκείνα που προβλέπονται κατά την αγορά ζάχαρης από τους οργανισµούς
παρέµβασης. ∆ύναται να διασφαλισθεί ίση µεταχείριση των
ενδιαφεροµένων µόνο δια της θεσπίσεως οµοιοµόρφων και
αυστηρών διατάξεων για την προσαρµογή, κατά περίπτωση,
της τιµής πωλήσεως, της πριµοδοτήσεως της µετουσιώσεως
και της επιστροφής στην εξαγωγή, καθώς και τις διορθώσεις
του πιστοποιητικού εξαγωγής σε περίπτωση διαπιστώσεως
ποιότητας διαφορετικής από εκείνη που προσδιορίζεται στην
προκήρυξη του διαγωνισµού.

(25)

Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που καθορίζονται στον παρόντα
κανονισµό αντικαθιστούν εκείνες που προβλέπονται στον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 258/72 της Επιτροπής, της 3ης
Φεβρουαρίου 1972, για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής σε ό,τι
αφορά την πώληση ζάχαρης διά διαγωνισµού από τους
οργανισµούς παρέµβασης (3), όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 260/96 (4), και στον κανονισµό (ΕΟΚ)
αριθ. 2103/77 της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεµβρίου
1977, για καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής των
κανόνων για την αγορά από τους οργανισµούς παρέµβασης
της ζάχαρης που παράγεται από τεύτλα ή ζαχαροκάλαµα τα
οποία συγκοµίζονται στην Κοινότητα (5), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 260/96 και
πρέπει συνεπώς να καταργηθούν.

(3) ΕΕ L 31 της 4.2.1972, σ. 22.
(4) ΕΕ L 34 της 13.2.1996, σ. 16.
(5) ΕΕ L 246 της 27.9.1977, σ. 12.
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Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΑΓΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
1.
Ο οργανισµός παρέµβασης δεν αγοράζει τη ζάχαρη παρά
µόνον αν προσφέρεται:
α) από τον δικαιούχο µιας βασικής ποσόστωσης·
β) από έναν έµπορο ειδικευµένο στον τοµέα της ζάχαρης και
αναγνωριζόµενο από το κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου
είναι η εγκατάστασή του.
2.
Η προσφορά στην παρέµβαση γίνεται γραπτώς προς τον
οργανισµό παρέµβασης του κράτους µέλους παραγωγού ζάχαρης
στο έδαφος του οποίου η προσφερόµενη ζάχαρη ευρίσκεται κατά
τη στιγµή της προσφοράς.
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διάθεση του σχετικού οργανισµού παρέµβασης κατά την παραλαβή, όταν πρόκειται για αποθήκη για την αποθεµατοποίηση
της ζάχαρης σε σάκους·
γ) στο όριο µιας συνολικής ποσότητας που αντιστοιχεί κατά µέγιστο µέχρι το πεντηκονταπλάσιο της ηµερήσιας δυναµικότητας
εκκενώσεως ζάχαρης χύµα που ο αιτών αναλαµβάνει να θέσει
στη διάθεση του σχετικού οργανισµού παρέµβασης κατά την
παραλαβή, όταν πρόκειται για σιλό ή αποθήκη για την αποθεµατοποίηση της ακατέργαστης ζάχαρης χύµα.
3.
Επί αιτήσεως του ενδιαφεροµένου, δίδεται έγκριση για κάθε
σιλό ή αποθήκη που εκπληρώνει κατά την εκτίµηση του οργανισµού παρέµβασης τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η παροχή της έγκρισης αυτής δύναται εντούτοις να
περιορισθεί στα σιλό ή στις αποθήκες που ήδη χρησιµοποιούνται
για την αποθεµατοποίηση ζάχαρης.
Η έγκριση προσδιορίζει ιδίως τη συνολική ποσότητα για την οποία
εχορηγήθη, την ηµερήσια δυναµικότητα εκκενώσεως και, κατά
περίπτωση, τη δυναµικότητα ενσακκίσεως όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 2 στοιχείο α).
4.
Η έγκριση ανακαλείται όταν ένας από τους όρους, οι οποίοι
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή στην παράγραφο 2, δεν πληρούται πλέον.
5.
Η έγκριση δίδεται ή ανακαλείται από τον οργανισµό παρέµβασης.

3.
∆ύναται να αναληφθεί µόνον η ζάχαρη που ευρίσκεται κατά
τη στιγµή της προσφοράς σε κατάστηµα εγκεκριµένο.

Άρθρο 3

Η έγκριση δίδεται από την αρµόδια αρχή του σχετικού κράτους
µέλους.

1.
Για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β),
θεωρείται εξειδικευµένος έµπορος στον τοµέα της ζάχαρης ο ενδιαφερόµενος:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Εγκρίσεις

α) του οποίου µια από τις κύριες δραστηριότητες είναι το χονδρεµπόριο της ζάχαρης και ο οποίος αγοράζει, ή υποτίθεται ότι
µπορεί να αγοράσει, µια ποσότητα τουλάχιστον 10 000 τόνων
κοινοτικής ζάχαρης ανά περίοδο εµπορίας, και

Άρθρο 2

β) ο οποίος δεν ασχολείται µε τη λιανική πώληση της ζάχαρης.

1.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 δύναται να δίδεται για σιλό ή
αποθήκη που:
α) ανταποκρίνεται στις αναγκαίες απαιτήσεις για την καλή
συντήρηση της ζάχαρης·
β) είναι εγκατεστηµένη σε µέρος που παρέχει τις δυνατότητες
µεταφοράς που είναι αναγκαίες για την παραλαβή της ζάχαρης·
γ) είναι εγκατεστηµένη εντός της περιοχής εργοστασίου ζάχαρης ή
εντός ζώνης που παράγει ζάχαρη.
2.
Η έγκριση για το σιλό ή την αποθήκη που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 δίνεται µόνο:
α) στο όριο συνολικής ποσότητος που αντιστοιχεί κατά µέγιστο
µέχρι το πεντηκονταπλάσιο της ηµερήσιας δυναµικότητας
ενσακκίσεως, που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, και
την οποία ο αιτών αναλαµβάνει να θέσει στη διάθεση του
οργανισµού παρέµβασης που αφορά κατά την παραλαβή, όταν
πρόκειται για σιλό για την αποθήκευση χύµα, που είναι εξοπλισµένο για τις συσκευασίες αυτές·
β) στο όριο µιας συνολικής ποσότητας που αντιστοιχεί κατά µέγιστο µέχρι το πεντηκονταπλάσιο της ηµερήσιας δυναµικότητας
εκκενώσεως ζάχαρης σε σάκους, όπως αναφέρεται στο άρθρο
18 παράγραφος 2, που ο αιτών αναλαµβάνει να θέσει στη

2.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 6,
η έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β)
δίδεται από το αναφερόµενο κράτος µέλος σε κάθε αιτούντα ο
οποίος, για την εν λόγω περίοδο εµπορίας, ανταποκρίνεται ή υποτίθεται ότι δύναται να ανταποκρίνεται στους όρους οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, η έγκριση δίδεται για
συγκεκριµένη περίοδο εµπορίας.
Ανανεώνεται για την επόµενη περίοδο εµπορίας, αν ο αιτών δύναται
να συνεχίζει να θεωρείται εξειδικευµένος έµπορος για την εν λόγω
περίοδο εµπορίας.
4.
Το κράτος µέλος δύναται να επιβάλλει συµπληρωµατικούς
όρους για τη χορήγηση της έγκρισης.
Η έγκριση µπορεί να ανακληθεί εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόµενος δεν ανταποκρίνεται πλέον στους όρους αυτούς ή ότι δεν
είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθεί.
5.
Η έγκριση ανακαλείται εφόσον διαπιστωθεί ότι ο ενδιαφερόµενος δεν ανταποκρίνεται πλέον σε έναν από όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή ότι δεν είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθεί.
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Η χορήγηση, η ανανέωση και η ανάκληση της έγκρισης µπορούν να
πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου εµπορίας· δεν
έχουν αναδροµική ισχύ.
6.
Τα µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει του παρόντος άρθρου
σχετικά µε τη χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της
έγκρισης κοινοποιούνται γραπτώς στον ενδιαφερόµενο, αφού
γνωστοποιηθούν προηγουµένως στην Επιτροπή από το σχετικό κράτος µέλος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
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4.
Η ζάχαρη που προσφέρεται στην παρέµβαση δεν θεωρείται
ότι είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύµφωνης προς τα
συναλλακτικά ήθη κατά την έννοια των παραγράφων 2 και 3,
εφόσον υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο ραδιενέργειας
που εφαρµόζεται σύµφωνα µε τον κανονισµό (Ευρατόµ) αριθ.
3954/87. Ο έλεγχος του επιπέδου ραδιενεργού µολύνσεως του
προϊόντος διενεργείται µόνον αν το απαιτεί η κατάσταση και τη
διάρκεια της αναγκαίας περιόδου. Σε περίπτωση ανάγκης, η διάρκεια και το εύρος των µέτρων ελέγχου καθορίζονται µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

Προσφορές

Άρθρο 5

Άρθρο 4

∆εν δύναται να προσφέρεται στην παρέµβαση παρά µόνο ζάχαρη
που δεν ήταν προηγουµένως το αντικείµενο µέτρου παρέµβασης
για αγορά και της οποίας ο ενδιαφερόµενος έχει την κυριότητα.

1.
Η ζάχαρη που προσφέρεται στην παρέµβαση πρέπει να ανταποκρίνεται στους ακόλουθους όρους:

Άρθρο 6

α) να είναι ζάχαρη που έχει παραχθεί βάσει ποσόστωσης κατά τη
διάρκεια της ίδιας περιόδου εµπορίας εντός της οποίας γίνεται
η προσφορά.

Κάθε προσφορά ζάχαρης στην παρέµβαση παρουσιάζεται υπό
µορφή παρτίδας.

Εντούτοις, ζάχαρη παραχθείσα κατά τη διάρκεια της περιόδου
εµπορίας, της αµέσως προηγούµενης αυτής της προσφοράς,
δύναται ακόµη να προσφέρεται:
— µέχρι τις 31 του επόµενου Αυγούστου στην Ιταλία,
— µέχρι τις 31 του επόµενου Σεπτεµβρίου στις άλλες ευρωπαϊκές περιοχές της Κοινότητος·

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ως παρτίδα νοείται
ποσότητα ζάχαρης 500 τόνων που έχει την αυτή ποιότητα, τον ίδιο
τρόπο παρουσίασης και είναι αποθηκευµένη στον ίδιο χώρο. Εντούτοις, αν ο ενδιαφερόµενος προσφέρει µεγαλύτερη ποσότητα, η
ποσότητα που υπερβαίνει τους 500 τόνους ή το πολλαπλάσιό της
θεωρείται επίσης ότι αποτελεί παρτίδα.

β) να είναι ζάχαρη σε κρυσταλλική µορφή.
2.
Όταν πρόκειται για λευκή ζάχαρη, η ζάχαρη που προσφέρεται στην παρέµβαση, επιπλέον των όρων της παραγράφου 1, να
είναι υγιούς, γνήσιας, εµπορεύσιµης ποιότητος µε περιεκτικότητα
σε υγρασία ίση ή κατώτερη του 0,6 % και να ρέει ελεύθερα.
3.
Όταν πρόκειται για ακατέργαστη ζάχαρη, η ζάχαρη που
προσφέρεται στην παρέµβαση, επιπλέον των όρων της παραγράφου
1, να είναι υγιούς, γνήσιας και εµπορεύσιµης ποιότητας, της
οποίας η απόδοση, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παραρτήµατος Ι σηµείο ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001,
να µην είναι µικρότερη από 89 %.
Επιπλέον, όταν πρόκειται για:
α) ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαµου, η ζάχαρη πρέπει να έχει
συντελεστή ασφαλείας όχι µεγαλύτερο του 0,30·
β) ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαρότευτλων, η ζάχαρη πρέπει να έχει:
— τιµή που να µην είναι χαµηλότερη από 7,9 κατά τη στιγµή
που η προσφορά γίνεται αποδεκτή,
— περιεκτικότητα σε ιµβερτοποιηµένη ζάχαρη όχι µεγαλύτερη
του 0,07 %,
— θερµοκρασία που να µην παρουσιάζει κανένα κίνδυνο για
καλή συντήρηση,
— συντελεστή ασφαλείας όχι µεγαλύτερο του 0,45 όταν ο
πολωσιµετρικός βαθµός είναι ίσος ή ανώτερος του 97, ή
— περιεκτικότητα σε υγρασία που δεν υπερβαίνει το 1,4 %
όταν ο πολωσιµετρικός βαθµός είναι χαµηλότερος από 97.
Ο συντελεστής ασφαλείας καθορίζεται διαιρώντας την εκατοστιαία
περιεκτικότητα υγρασίας της υπό εξέταση ζάχαρης µε τη διαφορά
µεταξύ του 100 και του πολωσιµετρικού βαθµού της ζάχαρης
αυτής.

Άρθρο 7
1.

Η προσφορά προς τον οργανισµό παρέµβασης δεικνύει:

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του προσφέροντος·
β) την αποθήκη στην οποία η ζάχαρη είναι αποθηκευµένη κατά τη
στιγµή της προσφοράς·
γ) τη δυναµικότητα εκκενώσεως και κατά περίπτωση τη δυναµικότητα ενσακκίσεως τις οποίες εγγυάται για την παραλαβή της
προσφερόµενης ζάχαρης·
δ) την καθαρή ποσότητα της προσφερόµενης ζάχαρης·
ε) τη φύση, την ποιότητα της προσφερόµενης ζάχαρης και την
περίοδο εµπορίας κατά την οποία παρήχθη·
στ) τον τρόπο παρουσίασης της ζάχαρης.
2.
Ο οργανισµός παρέµβασης δύναται να ζητήσει συµπληρωµατικές ενδείξεις.
3.
Η προσφορά συνοδεύεται από δήλωση του προσφέροντος,
στην οποία πιστοποιεί ότι η εν λόγω ζάχαρη στο σύνολό της δεν
απετέλεσε στο παρελθόν αντικείµενο µέτρου παρέµβασης δι’ αγοράς, ότι αυτός είναι ο έχων την κυριότητά της και ότι αυτή
ανταποκρίνεται στους όρους οι οποίοι προβλέπονται στο άρθρο 4
παράγραφος 1 στοιχείο α).
Άρθρο 8
1.
Η προσφορά παραµένει σε ισχύ για περίοδο τριών εβδοµάδων
από την ηµεροµηνία της υποβολής της.
Εντούτοις, δύναται να ανακληθεί κατά τη διάρκεια της εν λόγω
περιόδου µε τη συγκατάθεση του οργανισµού παρέµβασης.
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2.
Ο οργανισµός παρέµβασης εξετάζει την προσφορά. Αποδέχεται την προσφορά το αργότερο στο τέλος της περιόδου που
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

6.
Ως δεκαήµερο νοείται µια από τις ακόλουθες περιόδους κάθε
ηµερολογιακού µήνα, ήτοι από 1ης µέχρι 10ης, από 11ης µέχρι
20ής, από 21ης µέχρι το τέλος του µήνα.

Εντούτοις, απορρίπτει την προσφορά αν η εξέταση δείξει ότι δεν
τηρείται ένας από τους απαιτούµενους όρους.

Άρθρο 10

3.
Η σύµβαση αγοράς ορίζει λεπτοµερώς τον τρόπο παρουσίασης της αγοραζόµενης ζάχαρης. Επιπλέον, δύναται, κατά
περίπτωση, να επιφυλάσσει τη δυνατότητα στον οργανισµό παρέµβασης να απαιτεί για την παραλαβή έναν ή περισσότερoυς τρόπους
συσκευασίας που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

1.
Η µεταβίβαση της κυριότητας της ζάχαρης που είναι αντικείµενο σύµβασης αποθήκευσης γίνεται συγχρόνως µε την προσωρινή
πληρωµή της εν λόγω ζάχαρης.

4.
Η σύµβαση αγοράς δύναται να ακυρώνεται µόνον προ της
παραλαβής της ζάχαρης και µε αµοιβαία συγκατάθεση.

2.
Ο πωλητής παραµένει υπεύθυνος µέχρι την παραλαβή της
ποσότητας της ζάχαρης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για
τον τρόπο συσκευασίας κατά την οποία παρεδόθη η ζάχαρη αυτή
στην παρέµβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

Άρθρο 11

Σύµβαση αποθεµατοποίησης
Άρθρο 9
1.
Η προς σύναψη σύµβαση αποθεµατοποίησης µεταξύ του
προσφέροντος και του εν λόγω οργανισµού παρέµβασης συνάπτεται, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 4,
για απεριόριστη διάρκεια.
2.
Η σύµβαση αποθεµατοποίησης αρχίζει να ισχύει την ηµεροµηνία κατά την οποία έχει πραγµατοποιηθεί η προσωρινή
πληρωµή που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 και εκπνέει
στο τέλος του δεκαηµέρου κατά τη διάρκεια του οποίου τελειώνει
η παραλαβή της ποσότητας της ζάχαρης αυτής.
3.

Η σύµβαση αποθεµατοποίησης προσδιορίζει ιδίως:

α) τη ρήτρα σύµφωνα µε την οποία εκπνέει η σύµβαση, υπό τους
όρους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, κατόπιν
προηγουµένης ειδοποίησης δέκα τουλάχιστον ηµερών·
β) το δικαίωµα του οργανισµού παρέµβασης που επιβάλλει στον
ενδιαφερόµενο τη παράταση του συµβολαίου πέρα της προθεσµίας που ορίζεται για την παραλαβή, όταν διαπιστώνει ότι ο
ενδιαφερόµενος δεν τήρησε την υποχρέωση που αναφέρεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2, χωρίς εντούτοις να εφαρµόζεται η
παράγραφος 4·
γ) το ποσό των εξόδων αποθήκευσης που αναλαµβάνει ο οργανισµός παρέµβασης·
δ) την υποχρέωση για τον πωλητή να φορτώσει τη ζάχαρη µε δικά
του έξοδα σε µεταφορικό µέσο που υποδεικνύεται από τον
οργανισµό παρέµβασης.

1.
Ο πωλητής υποχρεούται να αντικαταστήσει αµέσως την
ποσότητα της εν λόγω ζάχαρης, για την οποία διαπιστώνεται ότι η
ποιότητα της δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4, µε ίση ποσότητα που ανταποκρίνεται στις
προϋποθέσεις αυτές και που ευρίσκεται είτε εντός του ιδίου χώρου
αποθήκευσης είτε εντός κάθε άλλης αποθήκης εγκεκριµένης για την
παρέµβαση.
2.
Όταν η αποθηκευθείσα ζάχαρη συσκευάζεται σύµφωνα µε
έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 και διαπιστώνεται ότι η συσκευασία δεν ανταποκρίνεται
πλέον στις προβλεπόµενες προδιαγραφές, ο οργανισµός παρέµβασης απαιτεί από τον πωλητή την αντικατάσταση του σάκου δι’
άλλης κατάλληλης συσκευασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Τιµή αγοράς
Άρθρο 12
Η λευκή ζάχαρη κατατάσσεται σε τέσσερις κατηγορίες µε τον
ακόλουθο τρόπο:
α) κατηγορία 1: ζάχαρη ανώτερης ποιότητος του αντιπροσωπευτικού ποιοτικού τύπου·
β) κατηγορία 2: ζάχαρη του αντιπροσωπευτικού ποιοτικού τύπου·
γ) κατηγορίες 3 και 4: ζάχαρη κατώτερης ποιότητος του αντιπροσωπευτικού ποιοτικού τύπου.
Άρθρο 13

4.
Τα έξοδα αποθεµατοποίησης επιβαρύνουν τον οργανισµό
παρέµβασης για την περίοδο από την αρχή του δεκαηµέρου κατά
τη διάρκεια του οποίου γίνονται προσωρινές πληρωµές ζάχαρης
µέχρι την εκπνοή της σύµβασης.

1.
Η ζάχαρη κατηγορίας 1 εµφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

5.
Τα έξοδα αυτά αποθεµατοποίησης δεν δύνανται να υπερβαίνουν 0,048 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα και ανά δεκαήµερο, για
την αποθηκευµένη ζάχαρη στο σιλό ή στις αποθήκες των επιχειρήσεων ζάχαρης.

β) µέγιστη υγρασία: 0,06 %·

Ωστόσο, ο οργανισµός παρέµβασης δύναται να αυξάνει το ορισθέν
ποσό, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, κατά ένα ανώτατο όριο 35 %
όταν η ζάχαρη είναι αποθηκευµένη σε σιλό ή αποθήκες ενοικιαζόµενες από τον προσφέροντα, εκτός των επιχειρήσεων ζάχαρης, και
δύναται σε ειδικές περιστάσεις για τη αποθήκευσή της να αυξάνει
το καθοριζόµενο σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο ποσό, κατά ένα
ανώτατο όριο 50 %.

α) ανόθευτη, γνήσια και εµπορεύσιµη ποιότητα, ξηρά, σε κρυστάλλους συµµετρικά οµοιόµορφους, ελεύθερα ρέoντες·
γ) µέγιστη περιεκτικότητα σε ιµβερτοποιηµένο σάκχαρο 0,04 %·
δ) επιπλέον, η ζάχαρη της κατηγορίας 1 εµφανίζει χαρακτηριστικά
τέτοια ώστε ο αριθµός των σηµείων να µην υπερβαίνει στο
σύνολο οκτώ, ούτε:
— έξι για την περιεκτικότητα σε τέφρα,
— τέσσερα για το χρωµατικό τύπο που προσδιορίζεται
σύµφωνα µε τη µέθοδο του Ινστιτούτου Γεωργικής Τεχνολογίας και Βιοµηχανίας Ζάχαρης του Brunswick που καλείται
στο εξής «µέθοδος Brunswick»,
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— τρία για το χρώµα του διαλύµατος που προσδιορίζεται
σύµφωνα µε τη µέθοδο της International Commission for
Uniform Methods of Sugar Analysis (διεθνούς επιτροπής
για οµοιόµορφες µεθόδους αναλύσεως της ζάχαρης).
Ένα σηµείο αντιστοιχεί σε:
α) 0,0018 % περιεκτικότητα τέφρας προσδιοριζόµενη σύµφωνα µε
τη µέθοδο ΙCUMSA σε 28 ° Brix·
β) 0,5 µονάδες του χρωµατικού τύπου που προσδιορίζονται
σύµφωνα µε τη µέθοδο Brunswick·
γ) 7,5 µονάδες χρωµατισµού του διαλύµατος προσδιοριζόµενες
σύµφωνα µε τη µέθοδο ICUMSA.
2.
Η ζάχαρη κατηγορίας 3 εµφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) υγιεινή, γνήσια, εµπορεύσιµη ποιότητα, ξηρά, σε κρυστάλλους
συµµετρικά οµοιόµορφους, ελεύθερα ρέοντες·
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πληρωµή ποσού που καθορίζεται σύµφωνα µε τις ενδείξεις που
αναφέρονται στην προσφορά και σύµφωνα µε την τιµή αγοράς.
Το ποσό της προσωρινής πληρωµής που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο για την ακατέργαστη ζάχαρη υπολογίζεται λαµβάνοντας
υπόψη µια κατ’ αποκοπή απόδοση 92 %.
2.
Η προσωρινή πληρωµή υπόκειται στην σύσταση από τον
πωλητή εγγύησης ίσης προς το 5 % του εν λόγω ποσού που
προορίζεται να εξασφαλίσει την ακρίβεια των ενδείξεων που εµφαίνονται στην προσφορά.
3.
Ο οργανισµός παρέµβασης ρυθµίζει οριστικά την τιµή αγοράς ευθύς µόλις τα οριστικά αποτελέσµατα της επαληθεύσεως του
βάρους και εκείνα των αναλύσεων που έγιναν στα δείγµατα που
αναφέρονται στο άρθρο 19 γίνουν γνωστά. Τα ενδεχόµενα έξοδα
συσκευασίας ρυθµίζονται µετά τη διαπίστωση της κατάστασης των
σάκων κατά την παραλαβή.

δ) µέγιστη περιεκτικότητα σε ιµβερτοποιηµένο σάκχαρο: 0,04 %·

Όταν τα αποτελέσµατα της επαλήθευσης του βάρους και τα τελικά
αποτελέσµατα των αναλύσεων των δειγµάτων αποκλίνουν από τις
ενδείξεις που εµφαίνονται στην προσφορά, αυτό λαµβάνεται υπόψη
για την οριστική ρύθµιση της τιµής αγοράς, σύµφωνα, ιδίως, µε τα
άρθρα 14 και 15.

ε) χρωµατικός τύπος: µέγιστος αριθµός 6, προσδιοριζόµενος
σύµφωνα µε τη µέθοδο Brunswick.

4.
Πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αποδεσµεύεται µόνον εφόσον:

3.
Η κατηγορία 4 περιλαµβάνει τη ζάχαρη που δεν έχει περιληφθεί στις κατηγορίες 1 έως 3.

α) τα τελικά αποτελέσµατα του ελέγχου του βάρους και αυτά που
αφορούν τις αναλύσεις δεν οδηγούν σε µείωση της τιµής της
ζάχαρης που αγοράζεται·

Άρθρο 14

β) ο πωλητής επιστρέψει, εντός τριών εβδοµάδων από την ηµεροµηνία παραλαβής της πρόσκλησης προς πληρωµή, το ποσό
που ενδεχοµένως έχει λάβει κατά την προσωρινή πληρωµή που
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

β) ελάχιστη πολωσιµετρική ένδειξη: 99,7 ° S,
γ) µέγιστη υγρασία: 0,06 %·

Η τιµή παρέµβασης εφαρµοζόµενη ανά 100 χιλιόγραµµα λευκής
ζάχαρης είναι:
α) µειωµένη κατά 0,73 ευρώ για τη ζάχαρη που προέρχεται από
κατηγορία 3·
β) µειωµένη κατά 1,31 ευρώ για τη ζάχαρη που προέρχεται από
κατηγορία 4.

Η αποδέσµευση της εγγύησης πραγµατοποιείται αµέσως. Η
εγγύηση καταπίπτει εφόσον δεν έχουν τηρηθεί οι όροι του παρόντος κανονισµού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Άρθρο 15
1.
Η τιµή παρέµβασης εφαρµοζόµενη ανά 100 χιλιόγραµµα
ακατέργαστης ζάχαρης επηρεάζεται από:
α) προσαύξηση όταν η απόδοση της σχετικής ζάχαρης είναι ανώτερη από 92 %·
β) αποµείωση όταν η απόδοση της σχετικής ζάχαρης είναι µικρότερη από 92 %.
2.
Το ποσό της προσαύξησης ή αποµείωσης, εκφραζόµενο σε
ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα, είναι ίσο προς τη διαφορά µεταξύ της
τιµής παρέµβασης της ακατέργαστης ζάχαρης και της ίδιας αυτής
τιµής πολλαπλασιαζόµενης µε έναν συντελεστή. Ο συντελεστής
αυτός υπολογίζεται διαιρώντας την απόδοση της σχετικής ακατέργαστης ζάχαρης µε 92 %.
3.
Η απόδοση της ακατέργαστης ζάχαρης υπολογίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001.
Άρθρο 16
1.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, ο οργανισµός
παρέµβασης πραγµατοποιεί, εντός προθεσµίας οκτώ εβδοµάδων
από την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς, προσωρινή

Παραλαβή
Άρθρο 17
1.
Πλην άλλης συµφωνίας µεταξύ του οργανισµού παρέµβασης
και του πωλητή, η ζάχαρη παραµένει µέχρι την παραλαβή στο σιλό
ή την αποθήκη, στην οποία βρίσκεται τη στιγµή της προσφοράς.
2.
Η παραλαβή γίνεται παρουσία του πωλητή ή του αντιπροσώπου του.
3.
Για την παραλαβή της ζάχαρης από το σιλό ή την αποθήκη, η
αγορασθείσα ζάχαρη φορτώνεται από τον πωλητή σε µεταφορικό
µέσο που επελέγη από τον οργανισµό παρέµβασης.
4.
Η παραλαβή της ζάχαρης που έχει αγορασθεί πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη του άρθρου 34:
α) για τις προσφορές που έγιναν αποδεκτές µεταξύ 1ης Οκτωβρίου
και 31ης του επόµενου Μαρτίου, το αργότερο στις 30 του
επόµενου Σεπτεµβρίου·
β) για τις προσφορές που έγιναν αποδεκτές µεταξύ 1ης Απριλίου
και 30ής του επόµενου Σεπτεµβρίου, το αργότερο κατά το
τέλος του έβδοµου µήνα που ακολουθεί εκείνον κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε αποδεκτή η προσφορά.
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5.
Εντούτοις, µετά από συµφωνία µε τον πωλητή, ο οργανισµός
παρέµβασης δύναται να προβλέψει ότι η παραλαβή που αναφέρεται
στην παράγραφο 4 πραγµατοποιείται µετά την εκπνοή των προθεσµιών της παραγράφου 4. Σε αυτή την περίπτωση, ο οργανισµός
παρέµβασης:
α) συνάπτει µε τον πωλητή για τη συµφωνηθείσα περίοδο σύµβαση
αποθεµατοποίησης·
β) προβαίνει µε δικά του έξοδα πριν από την εκπνοή της εν λόγω
προθεσµίας, διά των εµπειρογνωµόνων που αναφέρονται στο
άρθρο 19, στη λήψη δειγµάτων που αναφέρονται στο ίδιο
άρθρο και στην επαλήθευση του βάρους·
γ) ρυθµίζει οριστικά την τιµή αγοράς σύµφωνα µε το άρθρο 16·
δ) δύναται κατόπιν αιτήσεως του πωλητή να θεωρεί ότι η υποχρέωση για τη φόρτωση της αγορασθείσας ζάχαρης έχει εκπληρωθεί µε την καταβολή των εξόδων που αντιστοιχούν σ’ αυτή.
Τα έξοδα αυτά καθορίζονται µε βάση τα τιµολόγια που ισχύουν
κατά την ηµεροµηνία λήξης της µέγιστης προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 4.
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4.
Ο οργανισµός παρέµβασης δύναται να αποδεχθεί την παράδοση της ζάχαρης µε τρόπο συσκευασίας διάφορο από αυτόν ο
οποίος προβλέπεται στην παράγραφο 2. Στην περίπτωση αυτή ο
οργανισµός παρέµβασης δεν επιβαρύνεται µε τα αντίστοιχα έξοδα
της εν λόγω συσκευασίας και ζητεί από τον πωλητή να παραδώσει
τη ζάχαρη χύµα µε δικά του έξοδα κατά το χρόνο της παραλαβής,
εκτός αν επέλθει συµφωνία σχετικά µε τη συσκευασία µεταξύ του
πωλητή και εκείνου που στη συνέχεια θα αγοράσει τη ζάχαρη από
τον οργανισµό παρέµβασης.
Άρθρο 19
1.
Κατά το χρόνο της παραλαβής λαµβάνονται τέσσερα δείγµατα για ανάλυση είτε από εµπειρογνώµονες εγκεκριµένους από τις
αρµόδιες αρχές του εν λόγω κράτους µέλους είτε από εµπειρογνώµονες υποδεικνυόµενους από κοινού από τον οργανισµό παρέµβασης και τον πωλητή. Για κάθε συµβαλλόµενο µέρος λαµβάνεται
ένα δείγµα. Τα άλλα δείγµατα συντηρούνται από τον εµπειρογνώµονα ή σε εγκεκριµένο από τις αρµόδιες αρχές εργαστήριο.

Άρθρο 18

Οι διαδικασίες αναλύσεως κάθε δείγµατος πραγµατοποιούνται δύο
φορές και ο µέσος όρος των δύο αποτελεσµάτων λαµβάνεται ως
αποτέλεσµα αναλύσεως του εν λόγω δείγµατος.

1.
Με την επιφύλαξη της εφαρµογής των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 4, ο πωλητής παραδίδει χύµα τη ζάχαρη που
αγοράστηκε.

2.
Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών
για την κατηγορία της αγορασθείσας ζάχαρης, εφαρµόζονται οι
κατωτέρω κανόνες:

2.
Ο οργανισµός παρέµβασης έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει
να παραδίδεται η ζάχαρη που έχει αγοραστεί, σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους συσκευασίας:

α) σε περίπτωση που η απόκλιση που παρατηρείται µεταξύ των
αποτελεσµάτων των αναλύσεων στις οποίες προέβησαν ο
πωλητής και ο αγοραστής είναι:
— για τη ζάχαρη κατηγορίας 1, κατώτερη ή ίση σε 1 σηµείο
για καθένα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο
άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο δ), ή
— για τη ζάχαρη κατηγορίας 2, κατώτερη ή ίση µε 2 σηµεία
για καθένα από τα χαρακτηριστικά που ελήφθησαν για τον
καθορισµό της κατηγορίας αυτής καθόσον πρόκειται γι’
αυτά τα οποία προσδιορίζονται µε τη βοήθεια σηµείων.

α) σε καινούριους σάκους από γιούτα, που έχουν χωρητικότητα
50 χιλιογράµµων καθαρού βάρους, µε εσωτερική θήκη
πολυαιθυλενίου, πάχους τουλάχιστον 0,04 χιλιοστοµέτρων και
ελάχιστου βάρους 450 γραµµαρίων για το σύνολο γιούτας και
πολυαιθυλενίου·
β) σε καινούριους σάκους από γιούτα, που έχουν χωρητικότητα
50 χιλιογράµµων καθαρού βάρους, µε εσωτερική θήκη
πολυαιθυλενίου, πάχους τουλάχιστον 0,05 χιλιοστοµέτρων και
ελάχιστου βάρους 420 γραµµαρίων για το σύνολο γιούτας και
πολυαιθυλενίου,
Ο οργανισµός παρέµβασης έχει τη δυνατότητα να δεχτεί να παραδίδεται η ζάχαρη που έχει αγοραστεί, σε καινούριους σάκους από
γιούτα, που έχουν χωρητικότητα 50 χιλιογράµµων καθαρού
βάρους, µε εσωτερική θήκη πολυαιθυλενίου, ελάχιστου βάρους για
το σύνολο γιούτας και πολυαιθυλενίου 400 γραµµαρίων. Για να
τους αποδεχθεί, ο οργανισµός παρέµβασης είναι δυνατόν να
απαιτήσει ελάχιστο πάχος για τη θήκη πολυαιθυλενίου, καθώς και
ειδική ποιότητα για τον από γιούτα σάκο.
3.
Όταν ο οργανισµός παρέµβασης απαιτεί ή αποδέχεται έναν ή
περισσότερους από τους τρόπους συσκευασίας που προβλέπονται
στην παράγραφο 2, επιβαρύνεται µε τα έξοδα που συνδέονται µε
αυτόν ή αυτούς τους τρόπους συσκευασίας. Επιπλέον, ο οργανισµός παρέµβασης είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει τον πωλητή
έγκαιρα, πριν από την παραλαβή, για τον ή τους τρόπους συσκευασίας της παραγράφου 2, που απαιτεί ή αποδέχεται.
Το κατ’ αποκοπή ποσό για τα έξοδα που συνδέονται µε τους
τρόπους συσκευασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτο
εδάφιο στοιχεία α) και β), ορίζεται σε 1,70 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα ζάχαρης.
Το κατ’ αποκοπή ποσό για τα έξοδα που συνδέονται µε τους
τρόπους συσκευασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεύτερο
εδάφιο, ορίζεται σε 1,57 ευρώ ανά 100 χιλιόγραµµα ζάχαρης.

Ο αριθµητικός µέσος των δύο αποτελεσµάτων είναι προσδιοριστικός για τη διαπίστωση της εν λόγω ζάχαρης.
Εντούτοις, µετά από αίτηση ενός από τα συµβαλλόµενα µέρη
διεξάγεται ανάλυση διαιτησίας από το εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση αυτή, λαµβάνεται ο
αριθµητικός µέσος µεταξύ του αποτελέσµατος της αναλύσεως
διαιτησίας και του αποτελέσµατος της αναλύσεως είτε του
πωλητή είτε αυτής της αναλύσεως του αγοραστή που είναι το
πλησιέστερο προς το αποτέλεσµα της αναλύσεως διαιτησίας.
Ο αριθµητικός µέσος αυτός είναι προσδιοριστικός για τη διαπίστωση της κατηγορίας της εν λόγω ζάχαρης. Αν το αποτέλεσµα της αναλύσεως διαιτησίας είναι σε ίση απόσταση µεταξύ
των αποτελεσµάτων των αναλύσεων τα οποία προέκυψαν από
τις αναλύσεις του πωλητή και του αγοραστή, το αποτέλεσµα
της αναλύσεως αυτής της διαιτησίας είναι προσδιοριστικό για
τη διαπίστωση της κατηγορίας της εν λόγω ζάχαρης·
β) όταν η διαπιστωθείσα απόκλιση είναι µεγαλύτερη από εκείνη
που αναφέρεται στο στοιχείο α) πρώτο εδάφιο πρώτη περίπτωση
ή ενδεχοµένως δεύτερη περίπτωση, διεξάγεται ανάλυση διαιτησίας από εργαστήριο εγκεκριµένο από τις αρµόδιες αρχές. Στην
περίπτωση αυτή, η ανάλυση διαιτησίας διεξάγεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο·
γ) για τις αµφισβητήσεις που αφορούν το ανώτερο όριο για το
χρωµατικό τύπο της κατηγορίας 3, την πολωσιµέτρηση, την
υγρασία ή την περιεκτικότητα σε ιµβερτοποιηµένη ζάχαρη ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως στα στοιχεία α) και β).
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Εντούτοις, οι αποκλίσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) αντικαθίστανται από:
— 1,0 µονάδα του χρωµατικού τύπου για τη ζάχαρη της
κατηγορίας 3,
— 0,2 °S για την πολωσιµέτρηση,
— 0,02 % για την υγρασία,
— 0,01 % για την περιεκτικότητα σε ιµβερτοποιηµένο σάκχαρο.
3.

Τα έξοδα για την ανάλυση διαιτησίας:

α) που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο, επιβαρύνουν το αιτούν συµβαλλόµενο µέρος·
β) που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), επιβαρύνουν εξ
ίσου τον οργανισµό παρέµβασης και τον πωλητή.
4.
Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών
µετά την εφαρµογή της παραγράφου 1, για την απόδοση της
ακατέργαστης ζάχαρης διεξάγεται ανάλυση διαιτησίας από το
εργαστήριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση
αυτή, λαµβάνεται ο αριθµητικός µέσος µεταξύ του αποτελέσµατος
της αναλύσεως διαιτησίας και του αποτελέσµατος της αναλύσεως
είτε του πωλητή είτε αυτής της αναλύσεως του αγοραστή που είναι
πλησιέστερα προς το αποτέλεσµα της όποιας αναλύσεως διαιτησίας. Ο αριθµητικός µέσος αυτός είναι προσδιοριστικός για τη
διαπίστωση της απόδοσης της εν λόγω ακατέργαστης ζάχαρης. Αν
το αποτέλεσµα της αναλύσεως διαιτησίας είναι σε ίση απόσταση
µεταξύ των αποτελεσµάτων των αναλύσεων τα οποία προέκυψαν
από τις αναλύσεις του πωλητή και του αγοραστή, το αποτέλεσµα
της αναλύσεως αυτής της διαιτησίας είναι προσδιοριστικό για τη
διαπίστωση της απόδοσης της εν λόγω ακατέργαστης ζάχαρης.
Τα έξοδα για την ανάλυση διαιτησίας επιβαρύνουν το συµβαλλόµενο µέρος που αµφισβήτησε αποτελέσµατα των αναλύσεων που
πραγµατοποιήθηκαν κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1.
Άρθρο 20
1.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 17 παράγραφος 5, οι εµπειρογνώµονες που αναφέρονται στο άρθρο 19 προβαίνουν κατά την παραλαβή στον έλεγχο του βάρους της
πωληθείσης ζάχαρης.
Ο πωλητής λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να επιτραπεί
στους εµπειρογνώµονες αυτούς να προβούν στην επαλήθευση του
βάρους και στη λήψη των δειγµάτων.
2.
Τα έξοδα τα σχετικά µε την επαλήθευση του βάρους βαρύνουν τον πωλητή.
3.
Τα έξοδα για τους εµπειρογνώµονες που προβαίνουν στην
επαλήθευση του βάρους και στη λήψη των δειγµάτων βαρύνουν
τον οργανισµό παρέµβασης.
TΙΤΛΟΣ II
ΠΩΛΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Γενικές διατάξεις
Άρθρο 21
1.
Οι οργανισµοί παρέµβασης µπορούν να πουλήσουν τη
ζάχαρη µόνο µετά τη λήψη της απόφασης για την πώληση
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σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 42 παράγραφος 2 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.
2.
Η πώληση της ζάχαρης σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1260/2001 πραγµατοποιείται µε διαγωνισµό µε µια
άλλη διαδικασία πώλησης.
Η πώληση της ζάχαρης για τους σκοπούς του άρθρου 9 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001
πραγµατοποιείται µε διαγωνισµό.
3.
Ο διαγωνισµός αφορά, κατά περίπτωση, την τιµή πώλησης,
το ποσό της πριµοδότησης µετουσίωσης ή το ποσό της επιστροφής
στην εξαγωγή. Κατά τη λήψη της απόφασης για την έναρξη του
διαγωνισµού, ορίζονται οι όροι του διαγωνισµού, και ιδίως ο
προορισµός της προς διάθεση ζάχαρης.
4.
Οι όροι της δηµοπρασίας πρέπει να εξασφαλίσουν την
ισότητα συµµετοχής και µεταχειρίσεως σε κάθε ενδιαφερόµενο,
όποιος και αν είναι ο τόπος εγκατάστασής του στην Κοινότητα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Πώληση µε διαγωνισµό
Άρθρο 22
1.
Ο διαγωνισµός εκτελείται από τον ενδιαφερόµενο οργανισµό
παρέµβασης για τις εν λόγω ποσότητες ζάχαρης που κατέχει.
2.
Ο οργανισµός παρέµβασης εκδίδει προκήρυξη διαγωνισµού.
Η προκήρυξη διαγωνισµού δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επιπλέον, ο οργανισµός παρέµβασης
δύναται να δηµοσιεύει ή να ζητά να δηµοσιευθεί και αλλού η
προκήρυξη διαγωνισµού.
3.
Η δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων λαµβάνει χώρα δέκα ηµέρες τουλάχιστον πριν εκπνεύσει η προθεσµία για την υποβολή προσφορών.
4.

Η προκήρυξη του διαγωνισµού περιλαµβάνει, ιδίως:

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του οργανισµού παρέµβασης που
έχει την επιµέλεια του διαγωνισµού·
β) τους όρους του διαγωνισµού·
γ) την προθεσµία για την υποβολή προσφορών·
δ) τις παρτίδες ζάχαρης που τίθενται σε διαγωνισµό και, ανά
παρτίδα,
ιδίως:
— τα στοιχεία του διαγωνισµού,
— την ποσότητα,
— την ποιοτική ονοµασία της εν λόγω ζάχαρης,
— τον τρόπο παρουσίασης,
— τη θέση της αποθήκης στην οποία η εν λόγω ζάχαρη ευρίσκεται αποθηκευµένη,
— το στάδιο παράδοσης,
— κατά περίπτωση, την ύπαρξη δυνατοτήτων φόρτωσης σε
µέσα µεταφοράς, ποτάµια, θαλάσσια ή σιδηροδροµικά.
Η προκήρυξη διαγωνισµού δύναται να περιλαµβάνει και άλλες
ενδείξεις.
5.
Ο οργανισµός παρέµβασης λαµβάνει τα µέτρα που θεωρεί
χρήσιµα για να επιτρέπει στους ενδιαφερόµενους οι οποίοι ζητούν
τούτο, να εξετάσουν την πωλούµενη ζάχαρη.

L 178/56

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Άρθρο 23
1.
Κάθε κατακύρωση του διαγωνισµού ισοδυναµεί µε σύναψη
σύµβασης πωλήσεως για την κατακυρωθείσα ποσότητα ζάχαρης. Η
κατακύρωση του διαγωνισµού πραγµατοποιείται, κατά περίπτωση,
σε συνάρτηση µε τα ακόλουθα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην
προσφορά:
α) την καταβλητέα από τον υπερθεµατιστή τιµή·
β) το ποσό της πριµοδότησης µετουσίωσης·

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού αυτού διενεργούνται τµηµατικοί
διαγωνισµοί.
2.
Η δηµοσίευση της προκήρυξης του διαρκούς διαγωνισµού
πραγµατοποιείται µόνο κατά την έναρξή του. Η προκήρυξη δύναται
να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος
του διαρκούς διαγωνισµού. Τροποποιείται ή αντικαθίσταται αν,
κατά τη διάρκεια αυτής της ισχύος, επέρχεται τροποποίηση των
όρων του διαγωνισµού.

γ) το ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή.
2.

Η καταβλητέα από τον υπερθεµατιστή τιµή είναι:

α) στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α),
η τιµή που εµφαίνεται στην προσφορά·
β) στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχεία β)
και γ), η τιµή που εµφαίνεται στους όρους του διαγωνισµού.
Άρθρο 24
1.
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοείται ως προορισµός:
α) η διατροφή των ζώων·

Άρθρο 27
1.
Οι ενδιαφερόµενοι συµµετέχουν στο διαγωνισµό είτε µε
κατάθεση της γραπτής προσφοράς στον οργανισµό παρέµβασης επί
αποδείξει παραλαβής, είτε µε συστηµένη επιστολή είτε µε τηλετυπικό µήνυµα ή τηλεγράφηµα που απευθύνεται στον οργανισµό
παρέµβασης.
2.

Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται:

α) τα στοιχεία του διαγωνισµού·
β) το όνοµα και η διεύθυνση του διαγωνιζόµενου·
γ) τα στοιχεία της παρτίδας·
δ) η ποσότητα στην οποία αναφέρεται η προσφορά·

β) η εξαγωγή·
γ) άλλοι σκοποί οι οποίοι κατά περίπτωση προσδιορίζονται.
2.
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοείται ως παρτίδα η ποσότητα ζάχαρης που έχει ίδια ποιοτική ονοµασία, τον ίδιο
τρόπο παρουσίασης και είναι αποθηκευµένη στον ίδιο τόπο αποθήκευσης.
Άρθρο 25
1.
Για να διενεργηθεί διαγωνισµός ζάχαρης πρέπει να καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι του διαγωνισµού:
α) η συνολική ποσότητα ή οι ποσότητες που τίθενται στο διαγωνισµό·
β) ο προορισµός·
γ) η προθεσµία για την υποβολή προσφορών·
δ) η τιµή η οποία πληρώνεται από τον υπερθεµατιστή σε
περίπτωση που η ζάχαρη προορίζεται για τη διατροφή ζώων ή
για εξαγωγή.
2.
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Συµπληρωµατικοί όροι δύνανται να καθοριστούν, ιδίως:

α) το ποσό της ελάχιστης τιµής της πωλούµενης ζάχαρης για
προορισµό άλλο από τη διατροφή των ζώων ή εξαγωγή·
β) το ανώτατο ποσό για την πριµοδότηση µετουσίωσης ή για την
επιστροφή στην εξαγωγή, τα οποία αποκαλούνται στο εξής
αντίστοιχα «πριµοδότηση» και «επιστροφή»·
γ) η ελάχιστη ποσότητα κατά διαγωνιζόµενο ή κατά µερίδα·
δ) η µεγίστη ποσότητα κατά διαγωνιζόµενο ή κατά µερίδα·
ε) η διάρκεια ιδιαίτερης ισχύος του τίτλου πριµοδότησης µετουσίωσης ή του πιστοποιητικού εξαγωγής, τα οποία στο εξής
ονοµάζονται «τίτλος» και «πιστοποιητικό».
Άρθρο 26
1.
Αν η υφισταµένη κατάσταση στην αγορά ζάχαρης στην Κοινότητα το καθιστά σκόπιµο, δύναται να ανοιχθεί διαρκής διαγωνισµός για την πωλούµενη ζάχαρη.

ε) ανά 100 χιλιόγραµµα εκφραζόµενα σε ευρώ µε τρία δεκαδικά
ψηφία, κατά περίπτωση:
— η προτεινόµενη τιµή εκτός εσωτερικών επιβαρύνσεων,
— το ποσό της προτεινοµένης πριµοδότησης,
— το ποσό της προτεινοµένης επιστροφής.
Ο οργανισµός παρέµβασης δύναται να ζητήσει συµπληρωµατικές
ενδείξεις.
3.
Προσφορά που αναφέρεται σε πολλές παρτίδες θεωρείται ότι
περιλαµβάνει τόσες προσφορές όσες και οι παρτίδες.
4.

Προσφορά ισχύει µόνο:

α) αν προ της εκπνοής της προθεσµίας για την υποβολή των
προσφορών, παρέχεται η απόδειξη παροχής ασφαλείας του
διαγωνισµού·
β) αν περιλαµβάνει δήλωση του διαγωνιζόµενου, µε την οποία
αναλαµβάνει την υποχρέωση, για την ποσότητα της ζάχαρης για
την οποία κατά περίπτωση θα αναδεικνύετο υπερθεµατιστής είτε
πριµοδότησης, είτε επιστροφής:
— να ζητήσει τίτλο και να συστήσει την απαιτούµενη γι’ αυτό
εγγύηση όταν πρόκειται για διαγωνισµό ζάχαρης η οποία
προορίζεται για τη διατροφή ζώων,
— να ζητήσει πιστοποιητικό και να παράσχει την απαιτούµενη
γι’ αυτό εγγύηση, όταν πρόκειται για διαγωνισµό ζάχαρης
που προορίζεται για εξαγωγή.
5.
Μια προσφορά δύναται να περιλαµβάνει τον όρο ότι πρέπει
να θεωρείται υποβληθείσα όταν η κατακύρωση του διαγωνισµού:
α) αφορά το σύνολο ή συγκεκριµένο µέρος της ποσότητος που
αναγράφεται στην προσφορά·
β) πραγµατοποιηθεί σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα.
6.
Προσφορά που δεν υποβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή περιέχει όρους διαφορετικούς από εκείνους που προβλέπονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού, δεν γίνεται δεκτή.
7.

Προσφορά υποβληθείσα δεν είναι δυνατόν να αποσυρθεί.
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Άρθρο 28
1.
Η εγγύηση του διαγωνισµού ανά 100 χιλιόγραµµα λευκής ή
ακατέργαστης ζάχαρης ανέρχεται:
α) σε 0,73 ευρώ για τους προορισµούς που αναφέρονται στο
άρθρο 24 παράφραφος 1 στοιχεία α) και γ)·
β) σε 1,46 ευρώ για τον προορισµό που αναφέρεται στο άρθρο 24
παράγραφος 1 στοιχείο β).
2.
Η εγγύηση συνίσταται, κατ’ εκλογή του διαγωνιζοµένου, σε
µετρητά ή υπό τύπο εγγυήσεως χορηγούµενης από ίδρυµα που
ανταποκρίνεται στα κριτήρια που καθορίζονται από το κράτος
µέλος στο οποίο πραγµατοποιείται η προσφορά.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν τις κατηγορίες των εξουσιοδοτηµένων για την παροχή εγγυήσεως ιδρυµάτων, καθώς επίσης και τα
κριτήρια που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, στην Επιτροπή
η οποία πληροφορεί τα υπόλοιπα κράτη µέλη.
Άρθρο 29
1.
Το άνοιγµα των προσφορών γίνεται από τον οργανισµό
παρέµβασης χωρίς την παρουσία κοινού. Τα πρόσωπα τα οποία
συµµετέχουν στο άνοιγµα τηρούνται µυστικά.
2.

Οι προσφορές ανακοινώνονται αµελλητί στην Επιτροπή.
Άρθρο 30

Όταν οι όροι του διαγωνισµού δεν προβλέπουν ελάχιστη τιµή ή
µέγιστο ποσό για την πριµοδότηση ή την επιστροφή, αυτά καθορίζονται µετά από εξέταση των προσφορών και αφού ληφθούν
υπόψη ιδίως οι συνθήκες αγοράς και οι δυνατότητες διαθέσεως,
σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 42 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001. Εντούτοις, δύναται να αποφασισθεί να µη δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό.
Άρθρο 31
1.
Εκτός εάν αποφασιστεί να µη δοθεί συνέχεια στο διαγωνισµό
ή σε µερικό διαγωνισµό και µε την επιφύλαξη των διατάξεων των
παραγράφων 2 και 3, ο διαγωνισµός κατακυρούται στο διαγωνιζόµενο, του οποίου η προσφορά δεν είναι χαµηλότερη της ελάχιστης
τιµής ή ανώτερη του µεγίστου ποσού της πριµοδότησης ή του
ποσού της επιστροφής.
2.
Για την ίδια παρτίδα, ο διαγωνισµός κατακυρούται στο
διαγωνιζόµενο του οποίου η προσφορά περιλαµβάνει, κατά
περίπτωση, την υψηλότερη τιµή, το χαµηλότερο ποσό για την
πριµοδότηση ή την επιστροφή.
Αν η παρτίδα δεν εξαντλείται πλήρως από αυτή την προσφορά, η
εναποµένουσα ποσότητα κατακυρούται στους διαγωνιζοµένους σε
συνάρτηση µε το επίπεδο της προτεινοµένης τιµής, αρχίζοντας από
την υψηλότερη ή το επίπεδο του προτεινοµένου ποσού για την
επιστροφή, αρχίζοντας από το χαµηλότερο.
3.
Όταν για παρτίδα ή τµήµα παρτίδας πολλοί διαγωνιζόµενοι
προσφέρουν την ίδια τιµή, το ίδιο ποσό για την πριµοδότηση ή την
επιστροφή, ο οργανισµός παρέµβασης κατακυρώνει την εν λόγω
ποσότητα:
α) είτε κατ’ αναλογία των ποσοτήτων που αναγράφονται στις εν
λόγω προσφορές·
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β) είτε δια της κατανοµής της ως άνω ποσότητος µεταξύ των
διαγωνιζοµένων αυτών κατόπιν κοινής συµφωνίας·
γ) είτε διά κλήρου.
Άρθρο 32
1.
Όταν η ζάχαρη προορίζεται για τη διατροφή των ζώων η
κατακύρωση του διαγωνισµού δηµιουργεί:
α) το δικαίωµα προς έκδοση, για την ποσότητα για την οποία
χορηγείται πριµοδότηση, τίτλου ο οποίος αναφέρει ιδίως την
αναγραφοµένη πριµοδότηση στην προσφορά·
β) την υποχρέωση να ζητηθεί τέτοιος τίτλος, για την ποσότητα
αυτή, από τον οργανισµό παρέµβασης στον οποίο υποβλήθηκε
η προσφορά·
Όταν η ζάχαρη προορίζεται για εξαγωγή η κατακύρωση του διαγωνισµού δηµιουργεί:
α) το δικαίωµα έκδοσης, για την ποσότητα για την οποία χορηγείται επιστροφή, πιστοποιητικού το οποίο αναφέρει ιδίως την
επιστροφή που αναγράφεται στην προσφορά, καθώς επίσης για
τη λευκή ζάχαρη την κατηγορία που αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού·
β) την υποχρέωση να ζητηθεί τέτοιο πιστοποιητικό για την
ποσότητα αυτή και ό,τι αφορά τη λευκή ζάχαρη για την κατηγορία αυτή από τον οργανισµό παρέµβασης στον οποίο υποβλήθηκε η προσφορά.
2.
Το δικαίωµα ασκείται και η υποχρέωση εκπληρούται εντός
δεκαοκτώ ηµερών από την ηµέρα της εκπνοής της προθεσµίας για
την καταβολή των προσφορών.
3.
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την
κατακύρωση του διαγωνισµού δεν µεταβιβάζονται.
Άρθρο 33
1.
Ο οργανισµός παρέµβασης πληροφορεί αµέσως όλους τους
διαγωνιζόµενους για το αποτέλεσµα της συµµετοχής τους στον
διαγωνισµό. Επιπλέον, ο οργανισµός αυτός απευθύνει στους
υπερθεµατιστές δήλωση κατακυρώσεως του διαγωνισµού.
2.
Η δήλωση κατακυρώσεως του διαγωνισµού περιλαµβάνει
τουλάχιστον:
α) τα στοιχεία του διαγωνισµού·
β) τα στοιχεία της παρτίδας και την κατακυρωθείσα ποσότητα·
γ) κατά περίπτωση, την τιµή, το ποσό της πριµοδότησης ή το ποσό
της επιστροφής που λαµβάνεται για την ποσότητα, η οποία
αναφέρεται στο στοιχείο β).
Άρθρο 34
1.
Εξαιρουµένης της περιπτώσεως ανωτέρας βίας, η παραλαβή
της ζάχαρης που αγοράστηκε πραγµατοποιείται το αργότερο τέσσερις εβδοµάδες µετά την ηµέρα λήψης της δήλωσης που αναφέρεται
στο άρθρο 33. Ο υπερθεµατιστής και ο οργανισµός παρέµβασης
δύνανται να συµφωνήσουν ότι η κατάρτιση εντός της προθεσµίας
αυτής σύµβασης αποθήκευσης µεταξύ του υπερθεµατιστή και του
αποθηκευτή της εν λόγω ζάχαρης αντικαθιστά την παραλαβή.
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Ο οργανισµός παρέµβασης δύναται εν τούτοις να καθορίσει µακρότερη προθεσµία για την παραλαβή συγκεκριµένων παρτίδων και στο
µέτρο που κρίνεται αναγκαίο, όταν ανακύψουν τεχνικές δυσκολίες
εξαγωγής από την αποθήκη.
2.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο οργανισµός παρέµβασης
καθορίζει τα µέτρα που κρίνει αναγκαία, ανάλογα µε τις συνθήκες
τις οποίες επικαλείται ο υπερθεµατιστής.
Άρθρο 35
1.
Η ανάληψη της ζάχαρης που αγοράστηκε από τον υπερθεµατιστή ή η σύναψη σύµβασης αποθήκευσης σύµφωνα µε το άρθρο
34 παράγραφος 1 δύναται να πραγµατοποιηθεί µόνο µετά τη
έκδοση τίτλου ανάληψης για την κατακυρουµένη ποσότητα.
Είναι δυνατόν, εντούτοις, τίτλοι ανάληψης να εκδοθούν και για
τµήµατα της ανωτέρω ποσότητος.
Όλοι οι τίτλοι ανάληψης εκδίδονται από τον ενδιαφερόµενο οργανισµό παρέµβασης, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου.
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2.
Εντούτοις, τα συµβαλλόµενα µέρη δύνανται να συµφωνήσουν, µετά την κατακύρωση του διαγωνισµού, ότι τα αποτελέσµατα
της διαπιστώσεως της κατηγορίας ή της απόδοσης που ισχύουν για
τη ζάχαρη που αγόρασε ο οργανισµός παρέµβασης ισχύουν επίσης
και για τη ζάχαρη η οποία πωλήθηκε µετά το διαγωνισµό.
Άρθρο 39
1.
Όταν η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19 οδηγεί, για
τη λευκή ζάχαρη, στη διαπίστωση ότι η κατηγορία είναι κατώτερη
εκείνης που προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού, η τιµή
της ζάχαρης προσαρµόζεται για τους προορισµούς που αναφέρονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) µε την
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 14.
2.
Όταν διαπιστούται για τη ζάχαρη που προορίζεται για
εξαγωγή ότι υπάγεται σε κατηγορία διαφορετική από εκείνη που
προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού, γίνεται διόρθωση
της κατηγορίας που αναφέρεται στο πιστοποιητικό.

τίτλο ανάληψης αν
συνέστησε εγγύηση
εντός της απαιτουκατακυρώθηκε ή αν

3.
Όταν η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 19 οδηγεί για
την ακατέργαστη ζάχαρη στη διαπίστωση απόδοσης διαφορετικής
από εκείνη που προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού:

Η εγγύηση καθώς και το χρηµατόγραφο ανταποκρίνονται στην
πληρωτέα τιµή από τον υπερθεµατιστή, για την ποσότητα ζάχαρης
για την οποία ζήτησε τίτλο ανάληψης.

β) το ποσό της πριµοδότησης ή το ποσό της επιστροφής προσαρµόζεται δια του πολλαπλασιασµού επί συντελεστή ίσο προς τη
διαπιστωθείσα απόδοση διαιρούµενη διά της απόδοσης που
αναγράφεται στην προκήρυξη.

2.
Ο οργανισµός παρέµβασης δεν εκδίδει
δεν παρέχεται απόδειξη ότι ο υπερθεµατιστής
µε προορισµό τη διασφάλιση της πληρωµής,
µένης προθεσµίας, της τιµής της ζάχαρης που
έχει καταθέσει χρηµατόγραφο.

Άρθρο 36
1.
Η τιµή της χορηγούµενης ζάχαρης πρέπει να είναι στη
διάθεση του οργανισµού παρέµβασης το αργότερο την τριακοστή
ηµέρα από την ηµέρα έκδοσης τίτλου ανάληψης.
2.
Εξαιρουµένης της περιπτώσεως ανωτέρας βίας, η εγγύηση
που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 αποδεσµεύεται µόνο
για την ποσότητα εκείνη που ο υπερθεµατιστής, εντός της προθεσµίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κατέβαλε την τιµή αγοράς στον εν λόγω οργανισµό. Η αποδέσµευση αυτή πραγµατοποιείται αµέσως.
3.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο οργανισµός παρέµβασης
καθορίζει τα µέτρα που κρίνει αναγκαία, ανάλογα µε τις συνθήκες
τις οποίες επικαλείται ο υπερθεµατιστής.
Άρθρο 37
1.
Η κυριότητα της ζάχαρης η οποία συνιστά το αντικείµενο
του διαγωνισµού µεταβιβάζεται κατά το χρόνο της ανάληψης της
ζάχαρης.
2.
Έχουν, εντούτοις, τη δυνατότητα ο οργανισµός παρέµβασης
και ο υπερθεµατιστής να συµφωνήσουν διαφορετικό χρόνο
ανάληψης. Όταν υπάρχει συµφωνία µεταξύ του οργανισµού παρέµβασης και του υπερθεµατιστή ή σύµφωνα µε το άρθρο 34 παράγραφος 1, καθορίζεται µεταξύ των ιδίων ο χρόνος της µεταβίβασης
της κυριότητος.
Η συµφωνία περί του χρόνου της µεταβίβασης της κυριότητος
ισχύει µόνον αν καταρτίζεται γραπτώς.
Άρθρο 38
1.
Για τη διαπίστωση της κατηγορίας ή της απόδοσης της εν
λόγω ζάχαρης κατά την ανάληψη εφαρµόζονται οι διατάξεις που
προβλέπονται στο άρθρο 19.

α) η τιµή της ζάχαρης προσαρµόζεται εφαρµόζοντας τις διατάξεις
του άρθρου 15 του εν λόγω κανονισµού·

Άρθρο 40
1.
Εξαιρουµένης της περιπτώσεως ανωτέρας βίας, η εγγύηση
του διαγωνισµού αποδεσµεύεται µόνο για την ποσότητα για την
οποία:
α) ο υπερθεµατιστής:
— ζήτησε µετά την εκπλήρωση των απαιτουµένων όρων είτε
έναν τίτλο είτε πιστοποιητικό·
— συνέστησε την ασφάλεια ή κατέθεσε το χρηµατόγραφο που
αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 2·
— παρέλαβε τη ζάχαρη εντός της ταχθείσης προθεσµίας, ή
β) δεν δόθηκε συνέχεια στην προσφορά.
2.

Η αποδέσµευση της εγγύησης γίνεται αµέσως.

3.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο οργανισµός παρέµβασης
καθορίζει τα µέτρα που κρίνει αναγκαία, ανάλογα µε τις συνθήκες
τις οποίες επικαλείται ο υπερθεµατιστής.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41
Οι κανονισµοί (ΕΟΚ) αριθ. 258/72 και (ΕΟΚ) αριθ. 2103/77
καταργούνται.
Άρθρο 42
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2001.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1263/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουνίου 2001
για τον καθορισµό, για την περίοδο εµπορίας 2001/02, των παράγωγων τιµών παρέµβασης της λευκής
ζάχαρης
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(3)

Προβλέπεται κατάσταση ελλειµµατικού εφοδιασµού στις
ζώνες παραγωγής της Ιρλανδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Φινλανδίας.

(4)

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 της αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 4,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Με τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 η τιµή παρέµβασης της λευκής ζάχαρης για τις περιόδους εµπορίας από
2001/02 έως 2005/06 καθορίστηκε σε 63,19 ευρώ ανά
100 χιλιόγραµµα, που ισχύει για τις µη ελλειµατικές ζώνες.
Το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001 προβλέπει ότι οι παράγωγες τιµές παρέµβασης της λευκής ζάχαρης καθορίζονται για καθεµία από
τις ελλειµµατικές ζώνες. Για τον καθορισµό αυτό, ενδείκνυται να ληφθούν υπόψη οι σε περιφερειακό επίπεδο διαφορές
των τιµών της ζάχαρης που µπορούν να υποτεθούν, σε
περίπτωση κανονικής συγκοµιδής και ελεύθερης κυκλοφορίας της ζάχαρης, βάσει των φυσικών συνθηκών διαµόρφωσης των τιµών της αγοράς και της αποκτηθείσας
πείρας και συνυπολογίζοντας τα έξοδα µεταφοράς της
ζάχαρης από τις πλεονασµατικές στις ελλειµµατικές ζώνες.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τις ελλειµµατικές ζώνες της Κοινότητας, η παράγωγη τιµή
παρέµβασης της λευκής ζάχαρης καθορίζεται σε:
α) 64,65 ευρώ/100 kg για όλες τις ζώνες της Ιρλανδίας και του
Ηνωµένου Βασιλείου·
β) 64,65 ευρώ/100 kg για όλες τις ζώνες της Πορτογαλίας·
γ) 64,65 ευρώ/100 kg για όλες τις ζώνες της Φινλανδίας·
δ) 64,88 ευρώ/100 kg για όλες τις ζώνες της Ισπανίας.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2001.
Εφαρµόζεται για την περίοδο εµπορίας 2001/02.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

(1) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1264/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουνίου 2001
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1531/2000 σχετικά µε διαρκή διαγωνισµό στο πλαίσιο
της περιόδου εµπορίας 2000/01 για τον καθορισµό των εισφορών ή/και επιστροφών κατά την εξαγωγή
λευκής ζάχαρης, του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1729/78 για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής που αφορούν την
επιστροφή στην παραγωγή για την χρησιµοποιούµενη στη χηµική βιοµηχανία ζάχαρη, καθώς και του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1729/97 σχετικά µε την προσαρµογή ορισµένων επιστροφών κατά την εξαγωγή,
που προκαθορίζονται λόγω τροποποίησης των τιµών της εισφοράς αποθεµατοποίησης στον τοµέα της
ζάχαρης
εισφοράς αποθεµατοποίησης από την κοινή οργάνωση της
αγοράς στον τοµέα της ζάχαρης (7).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

Το κόστος της ζάχαρης, για την οποία µπορούν να χορηγηθούν οι επιστροφές αυτές θα παραµείνει αµετάβλητο στο
µέτρο που το άρθρο 48 παράγραφος 2 του προαναφερθέντος κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 προβλέπει ότι, για
τη ζάχαρη που βρίσκεται σε αποθεµατοποίηση κατά τις 30
Ιουνίου 2001, δυνάµει του καθεστώτος αντιστάθµισης των
εξόδων αποθεµατοποίησης, ως ηµέρα της διάθεσης θεωρείται, για το σκοπό της είσπραξης της εισφοράς αποθεµατοποίησης, η ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2001. Κατά συνέπεια,
πρέπει να µην εφαρµοστεί η προσαρµογή των επιστροφών
που καθορίζονται πριν από την 1η Ιουλίου 2001 και κατά
τη διάρκεια της περιόδου ισχύος τους και το αργότερο έως
τις 30 Σεπτεµβρίου 2001, για τη ζάχαρη που καθορίζεται
κατ’ αυτόν τον τρόπο. Πρέπει, εποµένως, να τροποποιηθούν
οι παρεκκλίσεις του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
2135/95.

(5)

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

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

(2)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής (2) προβλέπει ότι, αν κατά τη διάρκεια της περιόδου
µεταξύ της ηµεροµηνίας κατάθεσης της αίτησης πιστοποιητικού εξαγωγής µε καθορισθείσα επιστροφή ή της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας για την υποβολή των προσφορών και της ηµεροµηνίας εξαγωγής, επέρχεται τροποποίηση των τιµών της ζάχαρης, µπορεί να προβλεφθεί προσαρµογή του ποσού της επιστροφής.
Το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1531/2000 της Επιτροπής (3), το άρθρο 5α παράγραφος 1
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1729/78 της Επιτροπής (4),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1148/98 (5), και το άρθρο 1 παράγραφος 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1729/97 της Επιτροπής (6), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1148/98, προβλέπουν, κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/95, την προσαρµογή των
ποσών των επιστροφών κατά την εξαγωγή και την παραγωγή
αν, κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου, επέρχεται τροποποίηση της εισφοράς αποθεµατοποίησης. Στην προσαρµογή αυτή λαµβάνεται υπόψη η διακύµανση των τιµών της
ζάχαρης που αποτελούν τη βάση του καθορισµού των επιστροφών.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 δεν προβλέπει πλέον
ένα καθεστώς αντιστάθµισης των εξόδων αποθεµατοποίησης
µε κατ’ αποκοπή απόδοση και χρηµατοδότηση αυτής µέσω
εισφοράς, από την 1η Ιουλίου 2001. Κατά συνέπεια, η
παρέκκλιση του άρθρου 7 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2135/
95 δεν δικαιολογείται πλέον λόγω της κατάργησης της
Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.
ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.
ΕΕ L 175 της 14.7.2000, σ. 69.
ΕΕ L 201 της 25.7.1978, σ. 26.
ΕΕ L 159 της 3.6.1998, σ. 39.
ΕΕ L 243 της 5.9.1997, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Για τη ζάχαρη που είναι σε απόθεµα στις 30 Ιουνίου 2001 και που
υπόκειται στην εισφορά αποθεµατοποίησης, η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1434/2000 της Επιτροπής (8), ήτοι που έχει παραχθεί στο πλαίσιο της περιόδου που
προηγείται της περιόδου 2001/02, η προσαρµογή που συνδέεται
µε την τροποποίηση της εισφοράς αποθεµατοποίησης, που προβλέπεται από:
— το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1531/
2000,
— το άρθρο 5α παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1729/78, και
— το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1729/
97,
δεν εφαρµόζεται στις επιστροφές που καθορίζονται πριν από την
1η Ιουλίου 2001, κατά την περίοδο ισχύος των πιστοποιητικών
εξαγωγής και των τίτλων επιστροφής στην παραγωγή και κατ’
ανώτατο όριο έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2001.
(7) ΕΕ C 29 Ε της 30.1.2001, σ. 315.
(8) ΕΕ L 161 της 1.7.2000, σ. 59.
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Άρθρο 2

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2001.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής

30.6.2001

30.6.2001

EL
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L 178/63

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Ιουνίου 2001
για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου
σχετικά µε την επιστροφή στην παραγωγή για ορισµένα προϊόντα του τοµέα της ζάχαρης τα οποία
χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Η ζάχαρη συνιστά ειδικότερα, όπως τα αµυλούχα προϊόντα,
ένα προϊόν βάσης δυνάµενο να χρησιµοποιηθεί από τη
χηµική βιοµηχανία για την παρασκευή οµοειδών προϊόντων.
Θα πρέπει ως εκ τούτου να διασφαλιστεί κυρίως η αρµονική
ανάπτυξη της χρησιµοποιήσεως των βασικών αυτών
προϊόντων. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί η
εφαρµογή καθεστώτος επιστροφών στην παραγωγή που να
λαµβάνει υπόψη ταυτόχρονα την τιµή της ζάχαρης στην
κοινοτική αγορά, καθώς και την εξέλιξη των τιµών ζάχαρης
που ισχύουν στην παγκόσµια αγορά.

(6)

Το καθεστώς που εφαρµόζεται στα προϊόντα του τοµέα της
ζάχαρης που χρησιµοποιούνται για την παρασκευή χηµικών
προϊόντων έχει ως στόχο να προωθήσει αφενός την ανάπτυξη της χρησιµοποιήσεως των προϊόντων του τοµέα της
ζάχαρης από τη χηµική βιοµηχανία και αφετέρου την ανάπτυξη του τοµέα της βιοτεχνολογίας από αυτά τα βασικά
προϊόντα, πλησιάζοντας τις τιµές των προϊόντων αυτών στις
τιµές της ζάχαρης που ισχύουν στην παγκόσµια αγορά. Για
την επίτευξη αυτού, στο καθεστώς έχει προβλεφθεί σταδιακή
εφαρµογή της αρχής της καθιερώσεως επιστροφών στην
παραγωγή µε αναφορά στην τιµή της ζάχαρης στην παγκόσµια και στην κοινοτική αγορά, λαµβάνοντας υπόψη ένα
κατ’ αποκοπή ποσό 6,45 ευρώ ανά 100 kg που προστίθεται στην τιµή της παγκόσµιας αγοράς. Το κατ’ αποκοπή
ποσό αντιστοιχεί στα έξοδα µεταφοράς κατά την εξαγωγή
της κοινοτικής ζάχαρης, συµπεριλαµβανοµένου ενός κατ’
αποκοπή στοιχείου µε σκοπό κυρίως να εµποδίσει τη ζάχαρη
αυτή να κατέλθει κάτω από την τιµή στην παγκόσµια αγορά,
που σηµειώνει ισχυρές διακυµάνσεις. Η αποκτηθείσα πείρα
κατά τη λειτουργία του προαναφερθέντος καθεστώτος καταδεικνύει την αναγκαιότητα, αφενός, η κοινοτική χηµική
βιοµηχανία που χρησιµοποιεί προϊόντα του τοµέα της
ζάχαρης να τεθεί σε συνθήκες ανάλογες µε εκείνες που
ισχύουν για τη βιοµηχανία που εφοδιάζεται από την παγκόσµια αγορά ζάχαρης και, αφετέρου, να υπάρξουν, για την
κοινοτική βιοµηχανία που παράγει προϊόντα του τοµέα της
ζάχαρης, ακόµη περισσότερες διέξοδοι για σκοπούς άλλους
από τη διατροφή. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να συνεχιστεί
αυτό το καθεστώς εφαρµόζοντας πλήρως την αποκλειστική
αναφορά στη παγκόσµια αγορά ζάχαρης και στην κοινοτική
αγορά ζάχαρης.

(7)

Ενδείκνυται για την ακατέργαστη ζάχαρη και τα σιρόπια
αρκετά υψηλής καθαρότητας, η οποία διαπιστώνεται
σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 1443/82 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου
1982, για τη θέσπιση των λεπτοµερειών εφαρµογής του
καθεστώτος ποσοστώσεων στον τοµέα της ζάχαρης (2), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
392/94 (3), που χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία
να µπορούν εξίσου να τύχουν επιστροφών στην παραγωγή.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1260/2001, έχει αποφασισθεί η χορήγηση επιστροφών στην παραγωγή για τη ζάχαρη, την ισογλυκόζη ως
έχει και τα σιρόπια που διέπονται από τον εν λόγω κανονισµό, καθώς και για την χηµικώς καθαρή φρουκτόζη (λεβουλόζη) που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1702 50 00 ως ενδιάµεσο προϊόν, και χρησιµοποιούνται για την παρασκευή ορισµένων προϊόντων της χηµικής βιοµηχανίας.

(2)

Θα πρέπει να προβλεφθεί για την ισογλυκόζη, ως έχει,
ανάλογη µεταχείριση µε αυτή που προβλέπεται για τη λευκή
ζάχαρη που χρησιµοποιείται στη χηµική βιοµηχανία.

(3)

Όταν ενδιάµεσα συγκεκριµένα προϊόντα αφενός λαµβάνονται άµεσα στην Κοινότητα από ένα βασικό προϊόν, µε
εξαίρεση κάθε προϊόν υπαγόµενο σε άλλο καθεστώς επιστροφών στην παραγωγή, και τα ενδιάµεσα προϊόντα αφετέρου χρησιµοποιούνται για την παρασκευή χηµικού προϊόντος που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα χορήγησης επιστροφής στην παραγωγή στα ενδιάµεσα αυτά προϊόντα
ακόµη και στην περίπτωση που η χρησιµοποίηση αυτών των
ενδιάµεσων προϊόντων γίνεται σε κράτος µέλος άλλο από
εκείνο στο οποίο έχουν παρασκευαστεί. Για το σκοπό αυτό,
θα πρέπει να προβλεφθεί αφενός ότι η επιστροφή στην
παραγωγή χορηγείται για το βασικό προϊόν που χρησίµευσε
για την παρασκευή της ποσότητας του ενδιάµεσου προϊόντος που χρησιµοποιήθηκε µε τον τρόπο που προαναφέρθηκε, και αφετέρου ότι η επιστροφή αυτή καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη τους ίδιους συντελεστές αποδόσεως που
καθορίζονται για τον υπολογισµό των επιστροφών κατά την
εξαγωγή των ίδιων ενδιάµεσων προϊόντων.

(4)

Η εφαρµογή του καθεστώτος των επιστροφών στην
παραγωγή για τα ενδιάµεσα προϊόντα απαιτεί τον καθορισµό
των προϊόντων αυτών καθώς και την εφαρµογή κατάλληλου
συστήµατος ελέγχου. Ο έλεγχος αυτός, ιδίως µέσω προηγούµενης εγκρίσεως, αφορά τόσο στο στάδιο της παρασκευής του ενδιάµεσου προϊόντος όσο και εκείνο της µεταποίησής του στο τελικό χηµικό προϊόν, για να εξασφαλισθεί
ότι το βασικό προϊόν όπως ορίζεται χρησιµοποιήθηκε οριστικά για την παρασκευή του προβλεπόµενου από το
παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού χηµικού προϊόντος,
ούτως ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή πληρωµή της
επιστροφής στην παραγωγή.

(1) Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας.

(2) ΕΕ L 158 της 9.6.1982, σ. 17.
(3) ΕΕ L 53 της 24.2.1994, σ. 7.
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Θα πρέπει ως εκ τούτου να ληφθεί υπόψη για τα εν λόγω
προϊόντα βάσης η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή
ζάχαρη, προσαρµόζοντας την επιστροφή αυτή κατά
περίπτωση ανάλογα µε την απόδοσή τους ή την περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη. Όσον αφορά την ισογλυκόζη,
πρέπει να απαιτούνται για τη χορήγηση επιστροφών στην
παραγωγή οι ίδιες προϋποθέσεις µε εκείνες που προβλέπονται για τη χορήγηση επιστροφών στην εξαγωγή του εν
λόγω προϊόντος.

(8)

(9)

(10)

εφαρµογής των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ.
1766/92 και (ΕΟΚ) αριθ. 1418/76 όσον αφορά τις σχετικά
µε τα καθεστώτα επιστροφές στην παραγωγή στους τοµείς
σιτηρών και του ρυζιού (1) αντιστοίχως, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 87/1999 (2).
Οι διατάξεις αυτές επιτρέπουν την αποδέσµευση της
εγγύησης κατ’ αναλογία προς τις ποσότητες για τις οποίες
συντελέστηκε η µεταποίηση του βασικού προϊόντος στη
διάρκεια ισχύος του τίτλου επιστροφής στην παραγωγή.
(13)

Για λόγους αποδείξεως και ελέγχου, είναι αναγκαίο να
καθιερωθεί ένας τίτλος επιστροφής που να ισχύει επί ένα
διάστηµα που να επιτρέπει στο εµπόριο να λάβει µακροπρόθεσµα µέτρα και να παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για
τον καθορισµό της επιστροφής στην παραγωγή. Για να
υπάρξει εγγύηση ότι η υπόψη ζάχαρη χρησιµοποιείται για
το σκοπό για τον οποίο εξεδόθη ο εν λόγω τίτλος επιστροφής, θα πρέπει να προβλέπεται ότι ο εν λόγω τίτλος
αυτός θα δύναται να έχει τα αποτελέσµατά του µόνο έναντι
του αιτούντος, µετά τη µεταποίηση του επίµαχου προϊόντος
βάσεως.

(14)

Αφενός η τελική πληρωµή της επιστροφής στην παραγωγή
δύναται να γίνει µόνο µετά τη µεταποίηση και αφετέρου το
συµφέρον του εµπορίου για την πληρωµή το ταχύτερο
δυνατό απαιτεί η πληρωµή αυτή να λαµβάνει χώρα σε σχετικά βραχύ χρόνο µετά τη µεταποίηση.

(15)

Η διάρκεια ισχύος του τίτλου επιστροφής στην παραγωγή
είναι τέτοια ώστε κατ’ ανώτατο όριο δύναται να καλύψει έξι
µήνες καθορισµού επιστροφών στην παραγωγή και οι τίτλοι
αυτοί οφείλουν να αναφέρουν τις επιστροφές στην
παραγωγή που ισχύουν την ηµέρα παραλαβής της αίτησης.
Υπό τις συνθήκες αυτές, µεταξύ της ηµέρας παραλαβής της
αίτησης τίτλου επιστροφής και της ηµέρας µεταποίησης του
επίµαχου προϊόντος βάσεως µπορεί να επέλθει τροποποίηση
της τιµής παρέµβασης για τη ζάχαρη, η οποία ορίζεται για
τις µη ελλειµµατικές ζώνες. ∆εδοµένου ότι η επιστροφή
στην παραγωγή υπολογίζεται µε βάση την τιµή της ζάχαρης
στην κοινοτική αγορά και την εξέλιξη της τιµής της ζάχαρης
στην παγκόσµια αγορά, θα πρέπει εποµένως να προβλεφθεί
ένας κανόνας προσαρµογής της εν λόγω επιστροφής για να
συνεκτιµηθεί κάθε τροποποίηση της τιµής παρέµβασης που
ορίζεται σε ευρώ για τη ζάχαρη µεταξύ της ηµέρας παραλαβής της αίτησης τίτλου και της ηµέρας µεταποίησης του
επίµαχου προϊόντος βάσεως.

(16)

Για να είναι δυνατή η διενέργεια των προβλεποµένων
ελέγχων χρησιµοποιήσεως των προϊόντων βάσεως, είναι απαραίτητο να ιδρυθεί σε κάθε κράτος µέλος αρµόδιος οργανισµός, ο οποίος θα διαθέτει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.
Προς αντιµετώπιση ενδεχοµένων καθυστερήσεων στην
πληρωµή της επιστροφής, είναι επιθυµητό να παρέχεται η
δυνατότητα µιας προκαταβολής στο δικαιούχο του τίτλου
µόνον αφότου ο έλεγχος παρήγαγε αποτελέσµατα και, αντιστρόφως, να του επιβάλλεται η υποχρέωση σύστασης επαρκούς εγγυήσεως προκειµένου να κατοχυρώνεται το κράτος
µέλος εφόσον η µεταποίηση του προϊόντος βάσεως δεν έγινε
υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον τίτλο επιστροφής. Πάντως, προς αντιµετώπιση περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι οποίες εµποδίζουν τον δικαιούχο τίτλου να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, πρέπει να προβλέπεται ότι
το κράτος µέλος προσδιορίζει τα ενδεδειγµένα µέτρα.

Θα πρέπει να προβλεφθεί µηνιαίος καθορισµός της επιστροφής στην παραγωγή προβλέποντας, κυρίως, περιόδους
αναφοράς προς καθορισµό και διαπιστώσεις που πρέπει να
διενεργούνται µε σκοπό τον προσδιορισµό της τιµής της
ζάχαρης στην παγκόσµια αγορά. ∆εδοµένου ότι ο καθορισµός των επιστροφών γίνεται σε µηνιαία βάση, θα πρέπει,
προς το σκοπό αυτό, να οριστούν περίοδοι αναφοράς περίπου ενός µηνός.

∆εδοµένου ότι η διάθεση όλων σχεδόν των πλεονασµάτων
ζάχαρης στις αγορές τρίτων χωρών πραγµατοποιείται µέσω
δηµοπρασιών, για να οριστεί η τιµή της ζάχαρης στην
παγκόσµια αγορά µε σκοπό να καθοριστεί η επιστροφή στην
παραγωγή, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο σταθµισµένος
µέσος όρος των επιστροφών στην εξαγωγή που καθορίζονται σύµφωνα µε την εν λόγω διαδικασία δηµοπρασίας στη
διάρκεια την οικείας περιόδου αναφοράς.

Προς αποφυγή καταχρήσεων, πρέπει να προβλεφθεί ότι η
επιστροφή στην παραγωγή µπορεί να χορηγηθεί µόνον αν
αποκλείονται, χάρη σε µέτρα ελέγχου, άλλες χρήσεις. Ο
έλεγχος αυτός καθίσταται δυνατός µόνον αν η επιστροφή
στην παραγωγή χορηγείται αποκλειστικά στον µεταποιητή
και µετά από αίτησή του. Τα εν λόγω µέτρα ελέγχου µπορούν σε ορισµένες περιπτώσεις να καταστούν αποτελεσµατικότερα αν συνοδεύονται από έγκριση. Θα πρέπει, ως εκ
τούτου, το κράτος µέλος, στο έδαφος του οποίου γίνεται η
µεταποίηση, να έχει την ευχέρεια να υποβάλλει το µεταποιητή σε διαδικασία έγκρισης.

(11)

Η χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί όταν λείπουν επακριβή δεδοµένα. Ως εκ
τούτου, ο ενδεχόµενος δικαιούχος της επιστροφής αυτής
πρέπει να υποβάλει προηγουµένως γραπτή αίτηση, συνοδευόµενη από ορισµένες ενδείξεις.

(12)

∆εδοµένου ότι τα προϊόντα βάσης του τοµέα της ζάχαρης
είναι απολύτως υποκαταστάσιµα από τα προϊόντα βάσης του
τοµέα των σιτηρών και του ρυζιού, πρέπει να αποφευχθεί
µια αδικαιολόγητη διαφορετική µεταχείριση. Για το σκοπό
αυτό, ενδείκνυται να προβλεφθούν για τη ζάχαρη διατάξεις
ανάλογες µε εκείνες που ισχύουν για την αποδέσµευση της
εγγύησης στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 1993, περί λεπτοµερών κανόνων
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(2) ΕΕ L 9 της 15.1.1999, σ. 8.
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Η αποκτηθείσα πείρα από τότε που εφαρµόζεται το νέο
καθεστώς των επιστροφών στην παραγωγή, από την 1η
Ιουλίου 1986 και ειδικότερα από το χρόνο τροποποίησής
του από την 1η Ιουλίου 1990, καταδεικνύει την αναγκαιότητα να προσδοθεί στο καθεστώς αυτό αποτελεσµατικότερη εφαρµογή, ιδιαίτερα στο στάδιο της αίτησης του
τίτλου επιστροφής στην παραγωγή. Για το σκοπό αυτό, θα
πρέπει παράλληλα να διευρυνθούν οι ελάχιστες ανοχές που
προβλέπονται για να θεωρηθεί ότι ο ενδιαφερόµενος έχει
εκπληρώσει την κύρια υποχρέωσή του µεταποίησης του
προϊόντος βάσης ή του ενδιάµεσου προϊόντος, ώστε να
ληφθούν υπόψη οι τεχνικές δυσκολίες της µεταποίησης,
ιδιαίτερα στην περίπτωση διεργασιών ζύµωσης όπου οι αποδόσεις ποικίλλουν πολύ συναρτήσει των αντιδράσεων των
µικροοργανισµών. Είναι µάλιστα ενδεδειγµένο να θεσπιστεί
ανώτατη ανοχή για να καλυφθεί η περίπτωση όπου λόγω
κακής λειτουργίας της διεργασίας ο µεταποιητής υποχρεούται να χρησιµοποιήσει περισσότερο προϊόν βάσης απ’ ό,τι
προβλεπόταν αρχικώς, χωρίς ωστόσο να οφείλει, εντός του
ορίου αυτού, να καταρτίσει ολόκληρο ιδιαίτερο φάκελο για
να επωφεληθεί από το καθεστώς ως προς τη συµπληρωµατική ποσότητα που τοιουτοτρόπως µεταποιήθηκε.

3.
Η χηµικώς καθαρή φρουκτόζη (λεβυλόζη) που υπάγεται στον
κωδικό ΣΟ 1702 50 00, ως ενδιάµεσο προϊόν, θεωρείται ως ένα
από τα προϊόντα βάσης εάν αφενός παράγεται στην Κοινότητα
απευθείας από τα λόγω προϊόντα βάσης, µε εξαίρεση κάθε προϊόν
που υπάγεται σε ένα άλλο καθεστώς επιστροφών στην παραγωγή,
και αφετέρου χρησιµοποιείται για να µεταποιηθεί σε ένα από τα
χηµικά προϊόντα που εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι.

Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής που θεσπίζονται µε τον παρόντα
κανονισµό αντικαθιστούν εκείνες που προβλέπονται µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1729/78 της Επιτροπής, της 24ης
Ιουλίου 1978, περί των λεπτοµερειών εφαρµογής που αφορούν την επιστροφή στην παραγωγή για τη χρησιµοποιούµενη στη χηµική βιοµηχανία ζάχαρη (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1148/98 (2), ο
οποίος κατά συνέπεια πρέπει να καταργηθεί.

Άρθρο 3

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

Άρθρο 2
1.
Η επιστροφή στην παραγωγή χορηγείται από το κράτος
µέλος, στο έδαφος του οποίου γίνεται η µεταποίηση των προϊόντων
βάσης.
2.
Το κράτος µέλος µπορεί να χορηγεί την επιστροφή µόνον
εφόσον επιβεβαιώνεται από τελωνειακό ή διοικητικό έλεγχο που
παρέχει ισοδύναµες εγγυήσεις ότι τα προϊόντα βάσης χρησιµοποιούνται κατά τρόπο σύµφωνο προς το σκοπό που καθορίζεται
στην αίτηση, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3.

1.
Η επιστροφή στην παραγωγή χορηγείται µόνο στους µεταποιητές, οι οποίοι εγγυώνται ότι ο έλεγχος που προβλέπεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 µπορεί να πραγµατοποιηθεί ανά πάσα
στιγµή και οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση που καθορίζει το
χηµικό προϊόν για την παραγωγή του οποίου θα χρησιµοποιηθεί το
προϊόν βάσης.
2.
Το οικείο κράτος µέλος µπορεί να εξαρτήσει το ευεργέτηµα
της επιστροφής από προηγούµενη έγκριση των µεταποιητών που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 4

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Προς το σκοπό του παρόντος κανονισµού, ως «προϊόντα
βάσης» νοούνται:
α) τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1
στοιχεία α) και στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και
β) τα σιρόπια ζάχαρης που αναφέρονται στο στοιχείο δ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και υπάγονται στους κωδικούς
ΣΟ ex 1702 60 95 και ex 1702 90 99, καθαρότητας τουλάχιστον 85 %,
τα οποία χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των προϊόντων της
χηµικής βιοµηχανίας που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι του
παρόντος κανονισµού.
2.
Εξοµοιούνται µε τα βασικά προϊόντα τα ενδιάµεσα προϊόντα
που εµφαίνονται στο παράρτηµα ΙΙ, τα οποία αφενός λαµβάνονται
στην Κοινότητα άµεσα από τα εν λόγω βασικά προϊόντα, µε εξαίρεση κάθε προϊόν που υπάγεται σε ένα άλλο καθεστώς επιστροφών
στην παραγωγή, και αφετέρου χρησιµοποιούνται για την παρασκευή των χηµικών προϊόντων που εµφαίνονται στο παράρτηµα Ι.
(1) ΕΕ L 201 της 25.7.1978, σ. 26.
(2) ΕΕ L 159 της 3.6.1998, σ. 38.

Tο ποσό της επιστροφής στην παραγωγή που εφαρµόζεται ανά
100 kg λευκής ζάχαρης υπολογίζεται συναρτήσει της τιµής της
λευκής ζάχαρης στην παγκόσµια αγορά, αυξηµένης µε ένα κατ’
αποκοπή ποσό 6,45 ευρώ ανά 100 kg λευκής ζάχαρης, καθώς και
της τιµής της κοινοτικής ζάχαρης.
Νοείται ως:
α) τιµή της ζάχαρης στην παγκόσµια αγορά: η τιµή της κοινοτικής
ζάχαρης, µειωµένη κατά τον µέσο όρο των επιστροφών στην
εξαγωγή λευκής ζάχαρης, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί κατά την
επίµαχη περίοδο αναφοράς του άρθρου 9 παράγραφος 2, αφού
αφαιρεθεί κατ’ αποκοπή ποσό 6,45 ευρώ ανά 100 kg·
β) τιµή της κοινοτικής ζάχαρης: η τιµή παρέµβασης της λευκής
ζάχαρης.
Άρθρο 5
Το ποσό της επιστροφής στην παραγωγή που χορηγείται ανά
100 kg ακατέργαστης ζάχαρης είναι ίσο προς το ένα εκατοστό
του ποσού που εφαρµόζεται στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως
λευκής ζάχαρης, πολλαπλασιαζόµενο επί την απόδοση της χρησιµοποιηθείσας ακατέργαστης ζάχαρης, όπου η απόδοση αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε το σηµείο ΙΙ του παραρτήµατος Ι του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.
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Άρθρο 6
Το ποσό της επιστροφής στην παραγωγή που χορηγείται ανά
100 kg σιροπιών σακχαρόζης, είναι ίσο προς το ένα εκατοστό του
ποσού που εφαρµόζεται στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως λευκής
ζάχαρης, πολλαπλασιαζόµενο επί:
α) την περιεκτικότητα σε σακχαρόζη του χρησιµοποιούµενου σιροπιού, όταν η καθαρότητά του δεν είναι κατώτερη από 98 % ή
β) την περιεκτικότητα σε ζάχαρη που λαµβάνεται από το χρησιµοποιούµενο σιρόπι, η οποία διαπιστώνεται σύµφωνα µε το άρθρο
1 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.
1443/82, όταν η καθαρότητά του είναι τουλάχιστον 85 %,
αλλά κατώτερη από 98 %.
Άρθρο 7
Το ποσό της επιστροφής στην παραγωγή που χορηγείται ανά
100 kg ξηράς ύλης του προϊόντος βάσης που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1260/2001 ισούται µε το ποσό της επιστροφής στην παραγωγή
που εφαρµόζεται στην περίπτωση χρησιµοποίησης λευκής ζάχαρης.
Η επιστροφή στην παραγωγή χορηγείται µόνο εφόσον το προϊόν
αυτό:
α) έχει παραχθεί µε ισοµερισµό της γλυκόζης·
β) έχει περιεκτικότητα κατά βάρος σε ξηρά κατάσταση τουλάχιστον
41 % φρουκτόζης και
γ) έχει συνολική περιεκτικότητα κατά βάρος σε ξηρά κατάσταση σε
πολυσακχαρίτες και ολιγοσακχαρίτες, συµπεριλαµβανοµένης της
περιεκτικότητας σε δι- ή τρισακχαρίτες που δεν υπερβαίνει
8,5 %.
Άρθρο 8
Το ποσό της επιστροφής στην παραγωγή που χορηγείται για
100 kg λεβουλόζης που χρησιµοποιούνται και εκφράζονται σε
ξηρά ουσία είναι ίσο µε την επιστροφή στην παραγωγή που ισχύει
για 100 kg λευκής ζάχαρης την ηµέρα παραλαβής της αίτησης
του τίτλου επιστροφής στην παραγωγή.
Άρθρο 9
1.
Η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη καθορίζεται ανά µήνα για τις περιόδους που αρχίζουν την πρώτη µέρα
εκάστου µηνός.
2.
Για τους σκοπούς του καθορισµού που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, θεωρείται ως περίοδος αναφοράς για τη διαπίστωση
των επιστροφών στην εξαγωγή της λευκής ζάχαρης, που χρησιµεύει
για τον καθορισµό της τιµής της ζάχαρης στην παγκόσµια αγορά,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο α), η περίοδος που αρχίζει
τη δέκατη έκτη µέρα του προτελευταίου µήνα πριν από κάθε µία
από τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και που
λήγει τη δέκατη πέµπτη µέρα του τελευταίου µήνα αµέσως πριν
από την υπόψη ηµεροµηνία.
3.
Όσον αφορά την τιµή της ζάχαρης στην παγκόσµια αγορά, ο
µέσος όρος που αναφέρεται στο άρθρο 4 στοιχείο α) είναι ο
σταθµισµένος µέσος όρος των επιστροφών στην εξαγωγή λευκής
ζάχαρης, που καθορίζονται µέσω δηµοπρασίας κατά την οικεία
περίοδο αναφοράς όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, του παρόντος
άρθρου.
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4.
Το ποσό της επιστροφής στην παραγωγή που εφαρµόζεται
ανά 100 kg λευκής ζάχαρης κατά τη διάρκεια καθενός από τους
µήνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισούται προς τη διαφορά µεταξύ της τιµής της κοινοτικής ζάχαρης, που εφαρµόζεται
κατά το µήνα για τον οποίο καθορίζεται η επιστροφή, και της τιµής
της ζάχαρης στην παγκόσµια αγορά που υπολογίζεται για την
υπόψη περίοδο αναφοράς.
5.
Εάν οι τιµές της κοινοτικής ζάχαρης και της ζάχαρης στην
παγκόσµια αγορά σηµειώνουν σοβαρές διακυµάνσεις στη διάρκεια
της περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 1, µπορεί να τροποποιηθεί η επιστροφή που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους
2, 3 και 4 ώστε να ληφθούν υπόψη οι διακυµάνσεις αυτές.
Άρθρο 10
1.
Η αίτηση χορήγησης επιστροφής στην παραγωγή υποβάλλεται γραπτώς προς την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους όπου το
προϊόν βάσης πρόκειται να µεταποιηθεί.
Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται:
α) το όνοµα ή η εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση του µεταποιητή·
β) η φύση και η ποσότητα του προϊόντος βάσης προς µεταποίηση,
εκφραζόµενη σε λευκή ζάχαρη ή σε ξηρά ύλη εφόσον πρόκειται
για ισογλυκόζη·
γ) η δασµολογική κλάση και η περιγραφή του χηµικού προϊόντος
για την παρασκευή του οποίου πρέπει να χρησιµοποιηθεί το
προϊόν βάσης·
δ) ο τόπος µεταποίησης.
2.
Όταν η αίτηση τίτλου επιστροφής που υποβάλλεται από τον
µεταποιητή αφορά ένα ενδιάµεσο προϊόν:
α) πρέπει να αναφέρει, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται
στην παράγραφο 1:
— τη φύση και την ποσότητα του βασικού προϊόντος που
χρησιµοποιήθηκε για να ληφθεί αυτό το ενδιάµεσο προϊόν,
— το όνοµα ή την εταιρική επωνυµία και τη διεύθυνση του
παρασκευαστή του ενδιάµεσου προϊόντος,
— τον τόπο παρασκευής του ενδιάµεσου προϊόντος και
β) πρέπει να συνοδεύεται, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3
δεύτερο εδάφιο:
— από το πρωτότυπο του εγγράφου που εκδίδεται, µετά από
αίτησή του, στον παρασκευαστή του ενδιάµεσου προϊόντος
από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο έδαφος
του οποίου έλαβε χώρα η παρασκευή αυτού του ενδιάµεσου
προϊόντος, που βεβαιώνει ότι το προϊόν αυτό παρασκευάστηκε άµεσα και αποκλειστικά από ένα βασικό προϊόν
ή
— από δήλωση του µεταποιητή µε την οποία αναλαµβάνει την
υποχρέωση να προσκοµίσει, πριν από τη λήξη της διάρκειας
ισχύος του τίτλου της επιστροφής που ζητήθηκε, το
έγγραφο που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση.
Το έγγραφο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β) πρέπει
να αναφέρει τουλάχιστον:
α) τη φύση και την ποσότητα του βασικού προϊόντος που χρησιµοποιήθηκε για να ληφθεί το υπόψη ενδιάµεσο προϊόν·
β) τη φύση και την ποσότητα του υπόψη ενδιάµεσου προϊόντος·
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γ) το όνοµα ή την εταιρική επωνυµία και τη διεύθυνση του παρασκευαστή του ενδιάµεσου προϊόντος·
δ) τον τόπο παρασκευής του ενδιάµεσου προϊόντος.
Για την έκδοση του εγγράφου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
στοιχείο β), το κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει όρους
συµπληρωµατικούς προς εκείνους που αναφέρονται στην παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.
3.

Για τους σκοπούς εφαρµογής της παραγράφου 2:

α) η έκδοση του εγγράφου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
στοιχείο β) της εν λόγω παραγράφου 2 εξαρτάται από τη
χορήγηση προηγούµενης έγκρισης στον παρασκευαστή του
ενδιάµεσου προϊόντος από το κράτος µέλος στο έδαφος του
οποίου πρέπει να παρασκευασθεί το προϊόν αυτό·
β) το δικαίωµα επιστροφής στην παραγωγή εξαρτάται από τη
χορήγηση προηγούµενης έγκρισης στον µεταποιητή από το κράτος µέλος στο έδαφος του οποίου πρέπει αυτός να µεταποιήσει
το ενδιάµεσο προϊόν στο χηµικό προϊόν που αναφέρεται στο
παράρτηµα I.
Οι εγκρίσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο χορηγούνται
από το οικείο κράτος µέλος εφόσον ο ενδιαφερόµενος εξασφαλίζει
στο τελευταίο όλες τις διευκολύνσεις που επιτρέπουν τους αναγκαίους ελέγχους.
4.
Τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν την παροχή συµπληρωµατικών ενδείξεων.

Άρθρο 11
1.
Η αίτηση για την έκδοση τίτλου επιστροφής συνοδεύεται από
τη σύσταση εγγύησης από την οποία εξαρτάται η έκδοση του
τίτλου της επιστροφής που αναφέρεται στο άρθρο 12.
2.
Η εγγύηση ανέρχεται σε 3,78 ευρώ ανά 100 kg ζάχαρης,
εκφρασµένα σε λευκή ζάχαρη ή, όταν πρόκειται για ισογλυκόζη,
ανά 100 kg ξηράς ουσίας.
Όταν πρόκειται για ενδιάµεσο προϊόν, η εγγύηση, ανά 100 kg
προϊόντος, ισούται προς το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο πολλαπλασιαζόµενο επί τον συντελεστή που προβλέπεται στο
παράρτηµα ΙΙ για το υπόψη ενδιάµεσο προϊόν, όπου ο συντελεστής
αυτός, ανάλογα µε την περίπτωση, προσαρµόζεται συναρτήσει της
περιεκτικότητας σε ξηρά ουσία εφαρµόζοντας, τηρουµένων των
αναλογιών, τον τύπο που αντιστοιχεί στο συντελεστή όπως προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙ.
3.
Για την αποδέσµευση της εγγύησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 2, την πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 20 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής (1)
συνιστά:
α) στην περίπτωση ενδιάµεσου προϊόντος, η προσκόµιση από τον
µεταποιητή του εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) και η αναφερόµενη στην
αίτηση µεταποίηση σε χηµικό προϊόν της ποσότητας του ενδιάµεσου προϊόντος όπως προβλέπεται στο παράρτηµα Ι, κατά τη
διάρκεια ισχύος του τίτλου της υπόψη επιστροφής ή
(1) ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5.
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β) στις άλλες περιπτώσεις, η µεταποίηση σε χηµικό προϊόν της
αναφερόµενης στην αίτηση ποσότητας βασικού προϊόντος όπως
προβλέπεται στο παράρτηµα Ι, κατά τη διάρκεια ισχύος του
τίτλου της υπόψη επιστροφής.
Εντούτοις, όσον αφορά την πρωτογενή απαίτηση µεταποίησης, εάν
ο ενδιαφερόµενος έχει µεταποιήσει, κατά τη διάρκεια ισχύος του
τίτλου της επιστροφής, ποσοστό τουλάχιστον 90 % της ποσότητας
του βασικού προϊόντος ή της ποσότητας του ενδιάµεσου προϊόντος
που αναφέρεται στην αίτηση, θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την
πρωτογενή αυτή απαίτηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) ή β).
4.
Η εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, όσον αφορά την
αποδέσµευση της εγγύησης, εξαρτάται από το εάν θεωρείται
περίπτωση ανωτέρας βίας και υπόκειται στις διατάξεις του τίτλου V
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.
Άρθρο 12
1.
Τα κράτη µέλη εκδίδουν ένα τίτλο επιστροφής επί τη βάσει
της αιτήσεως.
2.
Για τον τίτλο επιστροφής, τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν
εθνικά έντυπα, τα οποία, µε την επιφύλαξη των διατάξεων άλλων
κανονισµών, οδηγιών ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τα
όργανα της Κοινότητος, περιέχουν τουλάχιστον τις ενδείξεις που
απαριθµούνται στην παράγραφο 2.
Όταν ο τίτλος της παραγράφου 1 αφορά ένα ενδιάµεσο προϊόν,
πρέπει να αναφέρει, πέραν των ενδείξεων που προβλέπονται στην
παράγραφο 3 στοιχεία α), β), δ), ε) και στ), τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην αίτηση για τον τίτλο που αναφέρεται στο
άρθρο 10 παράγραφος 3.
3.

Στον τίτλο της επιστροφής αναγράφονται:

α) το όνοµα και η διεύθυνση του δικαιούχου·
β) η ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης·
γ) η φύση και η ποσότητα των προϊόντων βάσης προς µεταποίηση, εκφραζόµενη σε λευκή ζάχαρη ή σε ξηρά ύλη εφόσον
πρόκειται για ισογλυκόζη·
δ) ο σκοπούµενος προορισµός του προϊόντος βάσεως·
ε) η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη, που ισχύει
κατά την ηµέρα παραλαβής της αιτήσεως·
στ) η τελευταία ηµέρα ισχύος του τίτλου·
ζ) ο τόπος µεταποίησης.
Άρθρο 13
Για την εφαρµογή του άρθρου 10 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο
και του άρθρου 12 παράγραφος 3:
α) θεωρούνται ως ίδιο προϊόν βάσης:
i) η λευκή ζάχαρη που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
1701 99 10· η ζάχαρη µε προσθήκη αρωµατικών ή
χρωστικών ουσιών, που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ
1701 91 00 η ζάχαρη µε προσθήκη άλλων ουσιών, που
υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1701 99 90, και τα σιρόπια
σακχαρόζης καθαρότητας τουλάχιστον 85 %, που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1702 60 95 και 1702 90 99,
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ii) τα είδη ακατέργαστης ζάχαρης που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 1701 11 και 1701 12,
iii) τα είδη ισογλυκόζης που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
ex 1702 40 10, 1702 60 10 και 1702 90 30,
iv) τα ενδιάµεσα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2·
β) η ένδειξη ως προς τον προορισµό του βασικού προϊόντος δύναται, κατόπιν αιτήσεως και µε τη συµφωνία των αρµόδιων αρχών
του οικείου κράτους µέλους, να αφορά αποκλειστικώς το κεφάλαιο της συνδυασµένης ονοµατολογίας στο οποίο υπάγεται(-ονται) το(τα) προς παρασκευή χηµικό(-ά) προϊόν(τα).

Άρθρο 14
1.
Η χορήγηση του τίτλου της επιστροφής θεµελιώνει το
δικαίωµα πληρωµής της αναφερόµενης στον τίτλο επιστροφής στην
παραγωγή:
α) στην περίπτωση ενδιάµεσου προϊόντος, εφόσον η προσκόµιση
του εγγράφου που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο στοιχείο β) έχει πραγµατοποιηθεί εντός της προδιαγραφόµενης προθεσµίας και µετά τη µεταποίηση αυτού του
ενδιάµεσου προϊόντος υπό τους όρους που προβλέπονται στον
τίτλο της επιστροφής·
β) στις άλλες περιπτώσεις, µετά τη µεταποίηση του βασικού προϊόντος υπό τους όρους που προβλέπονται στον τίτλο της επιστροφής.
Εφόσον η µεταποιούµενη ποσότητα βασικού προϊόντος ή ενδιάµεσου προϊόντος είναι ανώτερη από την ποσότητα που αναγράφεται
στον τίτλο της επιστροφής, η πρόσθετη αυτή ποσότητα θεωρείται,
µε όριο ποσοστό 5 %, ως µεταποιηθείσα στο πλαίσιο του εν λόγω
εγγράφου, παρέχει δε δικαίωµα πληρωµής της αναγραφόµενης επιστροφής στην παραγωγή.
2.
Τα δικαιώµατα που απορρέουν από τον τίτλο δεν είναι µεταβιβάσιµα.

Άρθρο 15
Ο τίτλος της επιστροφής ισχύει από την ηµέρα παραλαβής της
αίτησης και µέχρι το τέλος του πέµπτου µήνα µετά τον µήνα στη
διάρκεια του οποίου παρελήφθη η αίτηση για τη χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή.

Άρθρο 16
1.
Εάν στο διάστηµα µεταξύ της ηµέρας παραλαβής της αίτησης
τίτλου επιστροφής στην παραγωγή, και της ηµέρας µεταποίησης
του προϊόντος βάσεως επέλθει τροποποίηση της τιµής παρέµβασης
για τη λευκή ζάχαρη, η οποία ορίζεται σε ευρώ για τις µη ελλειµµατικές ζώνες, η υπόψη επιστροφή στην παραγωγή προσαρµόζεται
για τις ποσότητες προϊόντος βάσης οι οποίες µεταποιήθηκαν µετά
την ανωτέρω τροποποίηση.
2.
Για την εφαρµογή της προσαρµογής όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 1, η αρµόδια αρχή του κράτους µέλους που εξέδωσε
τον οικείο τίτλο επιστροφής τον συµπληρώνει, κατά την παράδοση,
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µε την ακόλουθη ένδειξη: «προς προσαρµογή σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 της Επιτροπής για τις µεταποιήσεις που πραγµατοποιούνται µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής της
επίµαχης νέας τιµής παρέµβασης».
Η προσαρµογή πραγµατοποιείται κατά την πληρωµή της υπόψη
επιστροφής στην παραγωγή.
3.
Εφόσον το προϊόν βάσης είναι λευκή ζάχαρη, η προσαρµογή
της παραγράφου 1 συντελείται αυξάνοντας ή µειώνοντας, ανάλογα
µε την περίπτωση, την επιστροφή στην παραγωγή της διαφοράς,
εκφραζόµενης σε ευρώ ανά 100 kg ζάχαρης, µεταξύ της τιµής
παρέµβασης της λευκής ζάχαρης για τις µη ελλειµµατικές ζώνες, η
οποία εφαρµόζεται την ηµέρα παραλαβής της αίτησης του τίτλου,
και της αντίστοιχης τιµής της λευκής ζάχαρης, η οποία εφαρµόζεται την ηµέρα µεταποίησης του επίµαχου προϊόντος βάσεως.
4.
Εφόσον το προϊόν βάσης είναι ακατέργαστη ζάχαρη τυπικής
ποιότητας η προσαρµογή της παραγράφου 1 συντελείται αυξάνοντας ή µειώνοντας, ανάλογα µε την περίπτωση, την επιστροφή στην
παραγωγή της διαφοράς, εκφραζόµενης σε ευρώ ανά 100 kg
ζάχαρης, µεταξύ της τιµής παρέµβασης της ακατέργαστης ζάχαρης,
η οποία εφαρµόζεται την ηµέρα παραλαβής της αίτησης του
τίτλου, και της αντίστοιχης τιµής, η οποία εφαρµόζεται την ηµέρα
µεταποίησης του επίµαχου προϊόντος βάσεως.
5.
Αν η απόδοση της ακατέργαστης ζάχαρης διαφέρει από
εκείνη του ορισµού της τυπικής ποιότητας που αναφέρεται στο
σηµείο ΙΙ του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/
2001, το ποσό της επιστροφής, προσαρµοσµένο σύµφωνα µε την
παράγραφο 4, διαµορφώνεται για την πληρωµή, εφαρµόζοντας τις
διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1423/95 της Επιτροπής (1).
6.
Εφόσον το προϊόν βάσης είναι σιρόπι σακχαρόζης, η προσαρµογή συντελείται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος
άρθρου και το άρθρο 6.
7.
Εφόσον το προϊόν βάσης είναι ισογλυκόζη, η προσαρµογή
συντελείται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου
και εφαρµόζεται ανά 100 kg ξηράς ουσίας του εξεταζόµενου
προϊόντος.
Άρθρο 17
1.
Τα κράτη µέλη ορίζουν τους αρµοδίους οργανισµούς για τη
διενέργεια του ελέγχου της µεταποιήσεως των προϊόντων βάσεως.
2.
Ο δικαιούχος του τίτλου επιστροφής ανακοινώνει γραπτώς,
εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τις ακόλουθες ενδείξεις
στους οργανισµούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προκειµένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος:
α) το όνοµα και τη διεύθυνσή του·
β) τη φύση και την ποσότητα των προς µεταποίηση προϊόντων
βάσεως·
γ) τον τόπο όπου ευρίσκονται τα υπόψη προϊόντα βάσεως κατά το
χρόνο της ανακοινώσεως.
Τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν την παροχή συµπληρωµατικών ενδείξεων.
(1) ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 16.
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Άρθρο 18
Όταν τα προϊόντα βάσεως τίθενται υπό έλεγχο, τα κράτη µέλη
δύνανται να προκαταβάλουν στον δικαιούχο του τίτλου επιστροφής, ένα ποσό ίσο κατ’ ανώτατο όριο προς το 80 % της
επιστροφής στην παραγωγή που αναγράφεται στον τίτλο επιστροφής.
Άρθρο 19
1.
Όταν χορηγούν προκαταβολή, τα κράτη µέλη απαιτούν τη
σύσταση παραβόλου ή εγγυήσεως αναγνωρισµένης ισοδυναµίας
που να εξασφαλίζει την απόδοση της προκαταβολής προσαυξηµένης κατά 5 %.
2.
Η εγγύηση αποδεσµεύεται όταν η µεταποίηση διενεργηθεί
υπό τους όρους που προβλέπονται στον τίτλο επιστροφής ή όταν
έχει αποδοθεί η προκαταβολή προσαυξηµένη κατά 5 %.
3.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, η
αναφερόµενη στην παράγραφο 1 απόδοση καλύπτεται κατ’ αναλογία προς τις ποσότητες των προϊόντων βάσεως τα οποία δεν έχουν
µεταποιηθεί υπό τους όρους που προβλέπονται στον τίτλο επιστροφής.
Στην περίπτωση αυτή, αν η προκαταβολή δεν έχει αποδοθεί, η
εγγύηση καταπίπτει στο µέτρο που αντιστοιχεί στην απόδοση προς
κάλυψη.
4.
Εφόσον η µεταποίηση δεν δύναται να πραγµατοποιηθεί υπό
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον τίτλο επιστροφής λόγω
συνθηκών που θεωρούνται ότι αποτελούν περίπτωση ανωτέρας βίας
και όταν υποβάλλεται αίτηση για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες
αυτές, το εµπλεκόµενο κράτος µέλος λαµβάνει τα µέτρα που θεωρεί αναγκαία ενόψει των επικαλουµένων συνθηκών.
Άρθρο 20
Μετά την ανακοίνωση, από τον ενδιαφερόµενο, στον αρµόδιο οργανισµό, του χηµικού προϊόντος για την παρασκευή του οποίου έχει
χρησιµοποιηθεί η ζάχαρη, η επιστροφή στην παραγωγή ή στην
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περίπτωση µιας προκαταβολής, η διαφορά µεταξύ του προκαταβληθέντος ποσού και εκείνου της επιστροφής στην παραγωγή καταβάλλεται:
α) το ταχύτερο, µετά τη διαπίστωση ότι τα προϊόντα βάσεως έχουν
µεταποιηθεί υπό τους όρους που προβλέπονται στον τίτλο
επιστροφής·
β) το αργότερο, στο τέλος του µηνός που ακολουθεί εκείνον της
διαπιστώσεως της µεταποιήσεως.
Άρθρο 21
Η επιστροφή στην παραγωγή πληρώνεται για τη µεταποιηθείσα
ποσότητα βασικού προϊόντος ή ενδιάµεσου προϊόντος, τηρουµένου
του ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο.
Το ποσό της επιστροφής στην παραγωγή που χορηγείται ανά
100 kg ενδιάµεσου χρησιµοποιούµενου προϊόντος ισούται προς
την επιστροφή στην παραγωγή που εφαρµόζεται για 100 kg
λευκής ζάχαρης την ηµέρα παραλαβής της αίτησης πολλαπλασιαζόµενη επί το συντελεστή που καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙ για το
υπόψη ενδιάµεσο προϊόν, όπου ο συντελεστής αυτός προσαρµόζεται, ανάλογα µε την περίπτωση, συναρτήσει της περιεκτικότητας σε
ξηρά ουσία εφαρµόζοντας τον τύπο που αντιστοιχεί στο συντελεστή όπως προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 22
Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1729/78 καταργείται.
Πάντως, ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1729/78 συνεχίζει να εφαρµόζεται στις εργασίες µεταποίησης, για τις οποίες έχει υποβληθεί
αίτηση επιστροφής στην παραγωγή πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 23
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2001.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2001.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων

1302 31 00

– – Άγαρ-άγαρ

1302 32

– – Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρµατα guarée, ώστε και
τροποποιηµένα:

1302 32 10

– – – Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο

1302 32 90

– – – Από σπέρµατa guarée

1302 39 00

– – Άλλα

1702 90 10

– – Μαλτόζη χηµικώς καθαρή

ex 2520
2520 20
ex 2839

Γύψος· ανυδρίτης· γύψος ψηµένος, έστω και χρωµατισµένος ή αναµεµειγµένος µε µικρές ποσότητες
ουσιών µε σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πηξίµατός του:
– Γύψος ψηµένος
Πυριτικά άλατα αλκαλικών µετάλλων του εµπορίου:

2839 90 00

– Άλλα

κεφάλαιο 29

Οργανικά χηµικά προϊόντα µε εξαίρεση τις διακρίσεις 2905 43 00 και 2905 44

κεφάλαιο 30

Φαρµακευτικά προϊόντα

3203 00 90

– Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης και παρασκευάσµατα µε βάση τις ύλες αυτές

ex 3204

Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσµατα που αναφέρονται στη σηµείωση 3 του
παρόντος κεφαλαίου, µε βάση αυτές τις χρωστικές ύλες.

3307

Παρασκευάσµατα για πριν από το ξύρισµα, κατά το ξύρισµα και µετά το ξύρισµα, αποσµητικά σώµατος,
παρασκευάσµατα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωµατοποιίας ή καλλωπισµού
παρασκευασµένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσµατα, που δεν κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται
αλλού· αποσµητικά χώρων παρασκευασµένα έστω και µη αρωµατισµένα, που έχουν ή όχι απολυµαντικές
ιδιότητες:
– Παρασκευάσµατα για τον αρωµατισµό ή την απόσµηση χώρων, στα οποία περιλαµβάνονται και τα ευώδη
παρασκευάσµατα για θρησκευτικές τελετές:

3307 49 00

– – Άλλα

3307 90 00

– Άλλα

ex 3401

Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσµατα οργανικά, τασιενεργού δράσης, σε ράβδους, σε σχήµα
στρογγυλού ψωµιού, σε τεµάχια ή είδη έκτυπα, και χαρτί, βάτες πιλήµατα, και µη υφασµένα υφάσµατα,
εµποτισµένα, επιχρισµένα ή καλυµµένα µε σαπούνι ή απορρυπαντικά:

3401 19 00

– Άλλα

3402

Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (διαφορετικές από τα σαπούνια)· παρασκευάσµατα τασιενεργού
δράσης· παρασκευάσµατα για πλύσιµο (αλισίβες) (στα οποία περιλαµβάνονται και τα βοηθητικά
παρασκευάσµατα για το πλύσιµο) και παρασκευάσµατα καθαρισµού, έστω και αν περιέχουν σαπούνι
(διαφορετικά από εκείνα της κλάσης 3401).

3403

Παρασκευάσµατα λιπαντικά (στα οποία περιλαµβάνονται και τα λάδια κοπής, τα παρασκευάσµατα για την
απελευθέρωση του παξιµαδιού της βίδας, παρασκευάσµατα αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα
παρασκευάσµατα για το ξεκαλούπωµα, µε βάση τα λιπαντικά) και παρασκευάσµατα των τύπων που
χρησιµοποιούνται στην επεξεργασία µε λάδι ή µε λίπος των υφαντικών υλών, του δέρµατος, των
γουνοδερµάτων ή άλλων υλών, µε εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70 % ή
περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:
– που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:

3403 19

– – Άλλα

3403 19 10

– – – που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά που δεν
θεωρούνται βασικά συστατικά.

3405

Στιλβώµατα και κρέµες για παπούτσια, για πατώµατα και έπιπλα, στιλβώµατα και αµαξώµατα, γυαλί, ή
µέταλλα, πάστες και σκόνες καθαρισµού και παρόµοια παρασκευάσµατα (έστω και µε µορφή χαρτιού,
βάτας, πιληµάτων µη υφασµένων υφασµάτων, παστικής ύλης ή κυψελώδους καουτσούκ, εµποτισµένα,
επιχρισµένα ή καλυµµένα µε τα παρασκευάσµατα αυτά), µε εξαίρεση τα κεριά της κλάσης 3404.

30.6.2001

30.6.2001

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εµπορευµάτων

3407 00 00

Πολτοί για προπλάσµατα, στους οποίους περιλαµβάνονται και όσοι παρουσιάζονται για τη διασκέδαση
των παιδιών· συνθέσεις µε την ονοµασία «κεριά για την οδοντοτεχνική», που παρουσιάζονται σε
συνδυασµούς, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή σε πλακίδια, πέταλα, µικρές ράβδους ή παρόµοιες
µορφές· άλλες συνθέσεις για την οδοντοτεχνική, µε βάση το γύψο.

ex κεφάλαιο 35

Λευκωµατώδεις ύλες, προϊόντα µε βάση τα τροποποιηµένα άµυλα κάθε είδους, κόλλες, ένζυµα, µε
εξαίρεση τα προϊόντα της κλάσης 3501 και των διακρίσεων 3505 10 10, 3505 10 90 και 3505 20

ex κεφάλαιο 38

∆ιάφορα προϊόντα χηµικής βιοµηχανίας µε εξαίρεση εκείνα των διακρίσεων 3809 10, 3809 91 00,
3809 92 00, 3809 93 00 και ex 3824 60

ex κεφάλαιο 39

Πλαστικές ύλες και τεχνουργήµατα από αυτές τις ύλες·

3901
έως
3914
ex 6809

– Πρωτογενείς µορφές
Τεχνουργήµατα από γύψο ή από συνθέσεις µε βάση το γύψο (σανίδες, πλάκες, φύλλα-διαφράγµατα,
πλακίδια και όµοια είδη)

L 178/71

L 178/72

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

30.6.2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Συντελεστές

1

2

3

ex 1702 90 71

Καραµελωµένα σάκχαρα που περιέχουν κατά βάρος, σε ξηρά κατάσταση, 50 % ή
περισσότερο σακχαρόζη

1,00 (1)

ex 1702 90 99

Ιµβερτοποιηµένο ζάχαρο η (διιµβερτοποιηµένο)

1,00 (1)

2905

2905 43 00
2905 44

Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωµένα, σουλφονωµένα, νιτρωµένα ή νιτροδωµένα
παράγωγά τους:
– Άλλες πολυαλκοόλες:
– – Μαννιτόλη
– – D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη):
– – – Σε υδατικό διάλυµα:

1,06

2905 44 11

– – – – περιέχον D-µαννιτόλη σε αναλογία µικρότερη ή ίση προς 2 % κατά βάρος
υπολογιζόµενη στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη

0,74 (2)

2905 44 19

– – – – Άλλη

0,74 (2)

– – – Άλλο:
2905 44 91

– – – – περιέχον D-µαννιτόλη σε αναλογία µικρότερη ή ίση προς 2 % κατά βάρος
υπολογιζόµενη σε D-γλυκιτόλη

1,06

2905 44 99

– – – – Άλλη

1,06

3824 60

– Σορβιτόλη διαφορετική από εκείνη της διάκρισης 2905 44:
– – Σε υδατικό διάλυµα:

3824 60 11

– – – περιέχον D-µαννιτόλη σε αναλογία µικρότερη ή ίση προς 2 % κατά βάρος
υπολογιζόµενη στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη

0,74 (2)

3824 60 19

– – – Άλλη:

0,74 (2)

– – Άλλο:
3824 60 91

– – – περιέχον D-µαννιτόλη σε αναλογία µικρότερη ή ίση προς 2 % κατά βάρος
υπολογιζόµενη στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη

1,06

3824 60 99

– – – Άλλο

1,06

(1) Οι επιστροφές στην παραγωγή που καθορίζονται συναρτήσει του συντελεστή αυτού νοείται ότι υπολογίζονται για ιµβερτοποιηµένο σάκχαρο (ή
διιµβερτοποιηµένο) ή, κατά περίπτωση, για καραµελωµένο σάκχαρο που έχει αντιστοίχως περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 100 % κατά βάρος.
Για τα ιµβερτοποιηµένα σάκχαρα ή (διιµβερτοποιηµένα) ή τα καραµελωµένα σάκχαρα που έχουν αντιστοίχως άλλη περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία,
οι επιστροφές αυτές υπολογίζονται ανά 100 kg ενδιάµεσου προϊόντος, εφαρµόζοντας τον ακόλουθο τύπο:
(α) × 1,00 × (β)
(2) Οι επιστροφές στην παραγωγή που καθορίζονται συναρτήσει του συντελεστή αυτού νοείται ότι υπολογίζονται για υδατικό διάλυµα D-γλυκιτόλης
(σορβιτόλης) περιεκτικότητάς σε ξηρά ουσία 70 % κατά βάρος. Για τα υδατικά διαλύµµατα της D-γλυκιτόλης (σορβιτόλης) µε άλλη περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία, οι επιστροφές αυτές υπολογίζονται ανά 100 kg ενδιάµεσου προϊόντος εφαρµόζοντας τον ακόλουθο τύπο:
(α) × 0,74 (β)/0,70
όπου:
(α) = επιστροφή στην παραγωγή της εν λόγω ζάχαρης,
(β) = περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία του προϊόντος, επί τοις εκατό κατά βάρος.

