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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2119/95,
annettu 6 päivänä syyskuuta 1995,
sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ia raakasokerin vientitukien vahvistami
sesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden
erityisvaatimukset voivat edellyttää tuen eriyttämistä

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk

sokerin määräpaikan mukaan,

sen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1101 /95 (2), ja erityisesti
sen

19 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan a

erityistapauksissa tuen määrä voidaan vahvistaa luonteel
taan tästä poikkeavilla säännöksillä,

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 990/93 f), sellaisena

kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1380/95 (9),
kielletään Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasa
vallan (Serbia ja Montenegro) välinen kauppa; tätä kieltoa

alakohdan,

ei sovelleta tiettyihin tapauksiin, jotka luetellaan tyhjentä
västi mainitun asetuksen 2, 4, 5 ja 7 artiklassa; tämä olisi

sekä katsoo, että

otettava huomioon tukia vahvistettaessa,

asetuksen (ETY) Nro 1785/81 19 artiklan nojalla mainitun
asetuksen 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja
tuotteita koskevien maailmanmarkkinoiden noteerausten

tai hintojen ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen
välinen erotus voidaan korvata vientituella,

sokerin vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä
säännöistä 18 päivänä kesäkuuta 1968 annetun neuvoston
asetuksen (ETY) Nro 766/68 (3), sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) Nro 1489/76 (4),
mukaan denaturoimattoman ja sellaisenaan viedyn
valkoisen sokerin ja raakasokerin tukea vahvistettaessa on
otettava huomioon yhteisön ja maailman sokerimarkki
noiden tilanne ja erityisesti mainitun asetuksen 3 artik
lassa tarkoitetut hinnat ja kustannukset; saman artiklan
mukaisesti olisi myös otettava huomioon suunniteltuun
vientiin liittyvät taloudelliset näkökohdat,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3813/92 (l0), sellaisena

kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o
150/95 ("),
1 artiklassa
määriteltyjä
edustavia
markkinakursseja käytetään kolmannen maan valuuttana

ilmoitetun määrän muuntamiseen ja niiden perusteella
määritetään jäsenvaltioiden valuuttojen maatalouden
muuntokurssit; muuntokurssien vahvistamista ja sovelta
mista koskevat yksityiskohtaiset säännöt annetaan komis
sion asetuksessa (ETY) N:o 1068/93 f 2), sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1053/95 (l3),
tuki on vahvistettava joka toinen viikko; tukea voidaan
muuttaa muuna aikana,

näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta nykyi
seen sokerialan markkinatilanteeseen ja erityisesti sokerin
noteerauksiin tai hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkki
noilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava tämän asetuksen

liitteessä esitettyjen määrien mukaiseksi, ja

raakasokerin tuki on vahvistettava vakiolaadulle; vakio

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallin

laatu määritellään raakasokerin vakiolaadusta ja yhteisön

tokomitean lausunnon mukaiset,

rajanylityspaikasta sokerialan cif-hintojen laskemiseksi
9 päivänä huhtikuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 431 /68 0 1 artiklassa; kyseinen tuki vahviste
taan lisäksi asetuksen (ETY) Nro 766/68 5 artiklan

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN:

2 kohdan mukaisesti; kandisokeri määritellään sokerin

vientitukien myöntämisen soveltamista koskevista yksi
tyiskohtaisista säännöistä 2 päivänä maaliskuuta 1970
annetussa komission asetuksessa (ETY) Nro 394/70 (%
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY)
Nro 2529/94 (7); tällä tavalla laskettua tuen määrää on
lisättyjä maku- tai väriaineita sisältäviin sokereihin sovel
lettava niiden sakkaroosipitoisuuden perusteella, ja sen
vuoksi tuki on vahvistettava tämän pitoisuuden yhtä
prosenttia kohden,
(') EYVL N:o L 177, 1.7.1981 , s. 4
(2) EYVL N:o L 110, 17.5.1995, s. 1

O EYVL N:o L 143, 25.6.1968, s. 6
(4) EYVL N:o L 167, 26.6.1976, s. 13
(5) EYVL N:o L 89, 10.4.1968, s. 3
(<■) EYVL N:o L 50 , 4.3.1970, s. 1

O EYVL N:o L 269, 20.10.1994, s. 14

1 artikla

Asetuksen (ETY) Nro 1785/81 1 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien ja denatu
roimattomien tuotteiden vientituet vahvistetaan liitteessä

esitettyjen määrien mukaisiksi .
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä syyskuuta 1995.
O EYVL N:o L
O EYVL N:o L
H EYVL N:o L
(") EYVL N:o L
(12) EYVL N:o L
C 3) EYVL N:o L

102, 28.4.1993, s . 14
138, 21.6.1995, s . 1
387, 31.12.1992, s. 1
22, 31.1.1995, s. 1
108, 1.5.1993, s. 106
107, 12.5.1995, s. 4
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 6 päivänä syyskuuta 1995.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE

sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta
6 päivänä syyskuuta 1995 annettuun komission asetukseen

Tuen määrä (3)

Tuotekoodi

— ecua/ 1 00 kg —

39,89
39,63

1701 11 90 100
1701 11 90 910
1701 11 90 950

39,89
39,63

1701 12 90 100
1701 1290 910

1701 12 90 950

(')
(')
0
(')
(')
(2)

— ecua/ l % sakkaroosia x 100 kg —
0,4336

1701 91 00 000

— ecua/ 1 00 kg —

43,36
43,76
43,76

1701 99 10 100
1701 99 10 910
1701 99 10 950

— ecua/ l % sakkaroosia x 100 kg —
1701 99 90 100

0,4336

(') Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka tuotto on 92 % . Jos viedyn raaka
sokerin tuotto poikkeaa 92 %:sta, sovellettavan tuen määrä lasketaan asetuksen
(ETY) N:o 766/68 5 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti.
(2) Vahvistaminen keskeytetty komission asetuksella (ETY) N:o 2689/85 (EYVL
N:o L 255, 26.9.1985, s. 12), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (ETY)
N:o 3251 /85 (EYVL N:o L 309, 21.11.1985, s. 14).

O Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbia ja Montenegro) suuntautuvaan vientiin
voidaan myöntää tukia ainoastaan asetuksessa (ETY) N:o 990/93, sellaisena kuin
se on muutettuna säädetyin edellytyksin .

7. 9 . 95

