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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 57/96
av den 17 januari 1996

om fastställande av det maximala exportbidraget för vitsocker med avseende på
den tjugofjärde delanbudsinfordran som utfärdas inom ramen för den stående
anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1813/95
EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/8 1 av
den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker ('), senast ändrad genom förordning

Europeiska gemenskapen och Jugoslavien (Serbien och
Montenegro). Detta förbud är inte tillämpligt i vissa fall
som utförligt anges i artiklarna 2, 4, 5 och 7 i samma
förordning och i rådets förordning (EG) nr 2815/95 (%
Detta faktum bör beaktas när exportbidragen fastställs.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

(EG) nr 1101 /95 (2), särskilt artikel 17.5 b andra stycket i
denna, och

med beaktande av följande:
I kommissionens förordning (EG) nr 1813/95 av den 26

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

juli 1995 om en stående anbudsinfordran för att fastställa
importavgifter och/eller exportbidrag för vitsocker (3),

Artikel 1

krävs att delanbudsinfordringar skall utfärdas för export av

1.

detta socker.

för vitsocker som utfärdas i enlighet med förordning (EG)
nr 1813/95 skall det maximala beloppet för exportbidrag
fastställas till 45,706 ecu per 100 kg.

I enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1813/95
skall ett maximalt exportbidrag fastställas för den aktuella
delanbudsinfordran i förekommande fall, med hänsyn
särskilt till situationen och den förutsebara utvecklingen i

gemenskapen och på världsmarknaden i fråga om socker.
Efter en granskning av de anbud som har lämnats in till
följd av den tjugofjärde delanbudsinfordran bör de
bestämmelser som anges i artikel 1 fastställas.
I rådets förordning (EEG) nr 990/93 (4), ändrad genom
förordning (EG) nr 1380/95 (% förbjuds handel mellan

Med avseende på den tjugofjärde delanbudsinfordran

2. Bidrag för export till Jugoslavien (Serbien och
Montenegro) får beviljas endast när de villkor som före
skrivs i den ändrade förordningen (EEG) nr 990/93 och
förordning (EG) nr 2815/95 uppfylls.
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 17 januari 1996.

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER
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