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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Nro L 13/3

KOMISSION ASETUS (EY) Nro 57/96,

annettu 17 päivänä tammikuuta 1996,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY)
N:o 1813/95 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 24. osittaista
tarjouskilpailua varten
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen ,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä

30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) Nro 1785/81 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) Nro 1 101 /95 (2), ja erityisesti

vallan (Serbia ja Montenegro) välinen kauppa; tätä kieltoa
ei sovelleta tiettyihin tapauksiin, jotka luetellaan tyhjentä
västi mainitun asetuksen 2, 4, 5 ja 7 artiklassa sekä
neuvoston asetuksessa (EY) Nro 2815/95 (6); tämä olisi
otettava huomioon tukia vahvistettaessa, ja
tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallin
tokomitean lausunnon mukaiset,

sen 17 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan b alakohdan,
sekä katsoo, että

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

valkoisen sokerin vientimaksujen ja/tai vientitukien
määrittämiseksi järjestettävästä pysyvästä tarjouskilpailusta
26 päivänä heinäkuuta 1995 annetun komission asetuksen
(EY) Nro 1813/95 (3) nojalla tämän sokerin vientiä varten
järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja,
asetuksen (EY) Nro 1813/95 9 artiklan 1 kohdan sään
nösten mukaan kyseistä tarjouskilpailua varten vahviste
taan tarvittaessa vientituen enimmäismäärä, ottaen erityi
sesti huomioon yhteisön ja maailmanmarkkinoiden
sokerin markkinatilanne ja sen odotettavissa oleva kehitys,

tarjousten tarkastelun jälkeen olisi 24. osittaisesta tarjous
kilpailusta annettava 1 artiklassa tarkoitetut säännökset,
neuvoston asetuksessa (ETY) Nro 990/93 (4), sellaisena
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1380/95 (^
kielletään Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasa

1 artikla
1.

Vahvistetaan vientituen enimmäismääräksi asetuksen

(EY) Nro 1813/95 nojalla järjestetyssä valkoisen sokerin
24. osittaisessa tarjouskilpailussa 45,706 ecua sadalta kilo
grammalta.

2. Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbia ja Montenegro)
suuntautuvaan vientiin voidaan myöntää tukea ainoastaan
asetuksessa (ETY) Nro 990/93, sellaisena kuin se on
muutettuna, ja asetuksessa (EY) Nro 2815/95 säädetyin
edellytyksin.
2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä tammikuuta 1996.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 1996.

Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen
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