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Nro L 182/ 1

I

(Säädökset, jotka on julkaistava)

KOMISSION ASETUS (EY) Nro 1903/95 ,
annettu 1 päivänä elokuuta 1995,
perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiet

tyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1 766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1863/95 (2), ja erityisesti
sen 13 artiklan 3 kohdan,

päivästä elokuuta 1995 sovellettavat tukien määrät vahvis
tetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1897/95 (*), ja

asetuksessa (EY) N:o 1897/95 annettujen sääntöjen ja
perusteiden soveltamisesta komission käytettävissä oleviin
tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat tuen määrät
olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 21
päivänä kesäkuuta 1976 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1418/76 (3), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 1530/95 (4), ja erityisesti

Muutetaan asetuksessa (EY) N:o 1897/95 vahvistetut

sen 14 artiklan 3 kohdan,

tukien määrät tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

1 artikla

sekä katsoo, että
2 artikla

liitteessä tarkoitettuihin perustamissopimuksen liitteeseen
II

kuulumattomina

tavaroina

vietäviin

tuotteisiin

1

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä elokuuta 1995.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 1 päivänä elokuuta 1995.
Komission puolesta
Hans VAN DEN BROEK
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perustamissopimuksen liitteeseen II kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisi
alojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrän muuttamisesta 1 päivänä elokuuta 1995 annettuun
komission asetukseen

Tuen määrä

Tuotteiden kuvaus (')

CN-koodi

1001 10 00

100 kilogrammalta
perustuotetta (2)

Durumvehnä:

— käytetty sellaisenaan :

— — vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tava
roita Amerikan yhdysvaltoihin

—

— — kaikissa muissa tapauksissa

—

— käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:

1001 90 99

— — CN-koodiin 1103 kuuluvat pelletit tai CN-koodiin 1104
kuuluvat muulla tavoin käsitellyt jyvät (muut kuin kuoritut,
ainoastaan karkeasti rouhitut tai alkiot)

—

— — CN-koodiin 1104 kuuluvat kuoritut jyvät ja CN-koodiin
1108 kuuluva tärkkelys

—

— — CN-koodiin 1104 kuuluvat alkiot

—

— — CN-koodiin 1109 kuuluva gluteeni

—

— — muut (lukuun ottamatta CN-koodiin 1101 kuuluvia jauhoja
ja CN-koodiin 1103 kuuluvia rouheita ja karkeita jauhoja)

—

Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:
— käytetty sellaisenaan :

— — vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 190219 kuuluvia tava
roita Amerikan yhdysvaltoihin

—

— — kaikissa muissa tapauksissa

—

— käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:

— — CN-koodiin 1103 kuuluvat pelletit tai CN-koodiin 1104
kuuluvat muulla tavoin käsitellyt jyvät (muut kuin kuoritut,
ainoastaan karkeasti rouhitut tai alkiot)

—

— — CN-koodiin 1104 kuuluvat kuoritut jyvät ja CN-koodiin
1108 kuuluva tärkkelys
— — CN-koodiin 1104 kuuluvat alkiot

—

— — CN-koodiin 1109 kuuluva gluteeni

—

muut (lukuun ottamatta CN-koodiin 1101 kuuluvia jauhoja
ja CN-koodiin 1103 kuuluvia rouheita ja karkeita jauhoja)
1002 00 00

—

—

Ruis :

— käytetty sellaisenaan

5,959

— käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:

— — CN-koodiin 1103 kuuluvat rouheet, karkeat jauhot ja pelletit
tai CN-koodiin 1104 kuuluvat pyöristetyt jyvät

3,575

— — CN-koodiin 1104 kuuluvat valssatut tai hiutaleiksi valmis

tetut jyvät ja kuoritut jyvät

5,363

— — CN-koodiin 1104 kuuluvat alkiot

2,625

— — CN-koodiin 1108 19 90 kuuluva tärkkelys

7,501

— — CN-koodiin 2303 1 0 90 kuuluva gluteeni
— — muut (lukuun ottamatta CN-koodiin 1102 kuuluvia jauhoja)

—
5,959
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Tuen määrä
CN-koodi

1003 00 90

Tuotteiden kuvaus (')

Ohra:

— käytetty sellaisenaan
— käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:
— — CN-koodiin 1102 kuuluvat jauhot, CN-koodiin 1103
kuuluvat rouheet ja karkeat jauhot tai CN-koodiin 1104
kuuluvat valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai pyöristetyt jyvät

1 004 00 00

100 kilogrammalta
perustuotetta (2)

3,467

— — CN-koodiin 1103 kuuluvat pelletit

2,427
2,080

— — CN-koodiin 1104 kuuluvat alkiot

2,625

— — CN-koodiin 1108 19 90 kuuluva tärkkelys
— — CN-koodiin 2303 10 90 kuuluva gluteeni

7,501
—

— — muut

3,467

Kaura:

— käytetty sellaisenaan

3,725

— käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:
— — CN-koodiin 1103 kuuluvat pelletit, ja CN-koodiin 1104
kuuluvat pyöristetyt jyvät

2,235

— — CN-koodiin 1104 kuuluvat valssatut tai hiutaleiksi valmis

1 005 90 00

tetut jyvät ja kuoritut jyvät

3,353

— — CN-koodiin 1104 kuuluvat alkiot

2,625

— — CN-koodiin 1108 19 90 kuuluva tärkkelys
— — CN-koodiin 2303 10 90 kuuluva gluteeni

7,501
—

— — muut

3,725

Maissi :

— käytetty sellaisenaan
— käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:

7,501

— — CN-koodeihin 110220 10 ja 11022090 kuuluvat jauhot
— — CN-koodiin 1103 kuuluvat rouheet ja karkeat jauhot sekä

5,251

CN-koodiin 1104 kuuluvat valssatut tai hiutaleiksi valmis

tetut jyvät
— — CN-koodiin 1103 kuuluvat pelletit
— — CN-koodiin 1104 kuuluvat kuoritut tai pyöristetyt jyvät

6,001
4,501
6,751

— — CN-koodiin 1104 kuuluvat alkiot

2,625

— — CN-koodiin 1108 1200 kuuluva tärkkelys
— — asetuksen (EY) N:o 1222/94 4 artiklan 5 kohdan b alakohdan
mukainen tärkkelys vietäessä komission asetuksen (ETY) N:o
1722/93 (4) liitteeseen I kuuluvia tavaroita
— — asetuksen (EY) N:o 1222/94 7 artiklan 2 kohdan mukainen
tärkkelys vietäessä asetuksen (ETY) N:o 1722/93 liitteeseen I

7,501

kuuluvia tavaroita

— — CN-koodiin 2303 10 11 kuuluva gluteeni

6,802

—

3,000

CN-koodeihin
17023051 ,
17023059,
17023091 ,
1 702 30 99, 1 702 40 90 , 1 702 90 50 , 1 702 90 75, 1 702 90 79,

2106 90 55 kuuluva glukoosi, glukoosisiirappi, maltodeks
triini, maltodekstriinisiirappi (3)
muut (3)

1 006 20

ex 1006 30

4,726
7,501

Lyhytjyväinen esikuorittu riisi
Keskipitkäjyväinen esikuorittu riisi
Pitkäjyväinen esikuorittu riisi

24,955
22,218
22,218

Lyhytjyväinen kokonaan hiottu riisi
Keskipitkäjyväinen kokonaan hiottu riisi
Pitkäjyväinen kokonaan hiottu riisi

32,200
32,200
32,200
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Tuen määrä
CN-koodi

Tuotteiden kuvaus (')

1 006 40 00

Rikkoutuneet riisinjyvät:
— käytetty sellaisenaan
— käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:
— — CN-koodiin 1102 30 kuuluvat jauhot, CN-koodiin 1103
kuuluvat rouheet ja karkeat jauhot tai pelletit

100 kilogrammalta
perustuotetta (2)

7,100

7,100

— — CN-koodiin 1104 19 91 kuuluvat hiutaleet

4,260

— — CN-koodiin 1108 19 10 kuuluva tärkkelys

7,100

— — muut

1007 00 90

Durra

1101 00

Vehnäjauhot sekä vehnän ja rukiin sekajauhot:
— vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita
Amerikan yhdysvaltoihin
— kaikissa muissa tapauksissa

—

3,467

—
—

1102 10 00

Ruisjauhot

8,164

110311 10

Durumvehnän rouheet ja karkeat jauhot:
— vietäessä CN-koodeihin 190211 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita
Amerikan yhdysvaltoihin
— kaikissa muissa tapauksissa

—
—

1103 11 90

Tavallisen vehnän rouheet ja spelttivehnä:
— vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita
Amerikan yhdysvaltoihin
— kaikissa muissa tapauksissa

—
—

(') Käytettyihin jalostettujen tuotteiden määriin on tarvittaessa sovellettava asetuksen (ETY) N:o 1620 /93 (EYVL N:o L 155,
26.6.1993, s. 29), sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä I olevia kertoimia.
(2) Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbiaan ja Montenegroon) suuntautuvaan vientiin sovellettavia tukia voidaan myöntää aino
astaan asetuksessa (ETY) N:o 990/93 säädetyin edellytyksin.
(') CN-koodeihin 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 siirapeille, jotka on saatu sekoittamalla glukoosi- ja fruktoosisiirap
pia, vientituki voidaan myöntää ainoastaan glukoosisiirapin osalta.
(4) (EYVL N:o L 159, 1.7.1993, s. 112) sellaisena kuin se on muutettuna.

