
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 31ης Ιουλίου 2006

για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης
Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα
των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Κατά το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003,
η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των προϊό-
ντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού
και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται
να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2) Οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαμβανομένων υπόψη
των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου
1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρ-
μογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβου-
λίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξα-
γωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται
σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτη-
ρών (2).

(3) Η επιστροφή που εφαρμόζεται για τη βύνη πρέπει να υπο-
λογίζεται λαμβανομένης υπόψη της ποσότητας των σιτηρών
που είναι αναγκαία για την παρασκευή των σχετικών προϊό-
ντων. Οι ποσότητες αυτές καθορίστηκαν στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1501/95.

(4) Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις
ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη
διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊόντα ανά-
λογα με τον προορισμό.

(5) Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά το μήνα. Δύνα-
ται να τροποποιείται ενδιαμέσως.

(6) Η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στη σημερινή κατά-
σταση της αγοράς στον τομέα των σιτηρών, και ιδίως τιμές
των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά,
οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα ποσά που ανα-
γράφονται στο παράρτημα.

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή της βύνης που αναφέρονται στο
άρθρο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 καθο-
ρίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Αυγούστου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

EL1.8.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/11

(1) ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της
19.7.2005, σ. 11).

(2) ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 777/2004 (ΕΕ L 123 της 27.4.2004,
σ. 50).



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 31ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την
εξαγωγή της βύνης

Κωδικός προϊόντος Προορισμός Μονάδα μέτρησης Επιστροφή

1107 10 19 9000 A00 EUR/t 0,00

1107 10 99 9000 A00 EUR/t 0,00

1107 20 00 9000 A00 EUR/t 0,00

Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της
Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).
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