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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2164/2003
af 11. december 2003
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(7)

Den betydelige og hurtige stigning i præferenceimporten
af sukker fra de vestlige Balkanlande siden begyndelsen
af 2001 og eksporten af sukker fra Fællesskabet til disse
lande forekommer meget unaturlig.

(8)

For at undgå misbrug i form af reimport i Fællesskabet
af sukker, for hvilket der er ydet eksportrestitution, bør
der for de i denne forordning omhandlede produkter
ikke fastsættes restitution ved eksport til de vestlige
Balkanlande.

(9)

I handelen med visse produkter inden for sukkersektoren
mellem på den ene side Fællesskabet og på den anden
side Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn,
Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, i det følgende
benævnt »de nye medlemsstater«, finder importafgifter
og eksportrestitutioner stadig anvendelse, og eksportrestitutionerne er betydeligt højere end importafgifterne.
Med disse landes forestående tiltrædelse af Fællesskabet
den 1. maj 2004 kan den betydelige forskel mellem
afgiften ved import og restitutionen ved eksport af de
pågældende produkter føre til spekulationsforretninger.

(10)

For at undgå misbrug i form af reimport eller genindførsel i Fællesskabet af produkter fra sukkersektoren, for
hvilke der er ydet eksportrestitution, bør der for ingen af
de nye medlemsstater fastsættes nogen afgift eller restitution for de i denne forordning omhandlede produkter.

For råsukkers vedkommende skal restitutionen fastsættes
for standardkvaliteten. Denne er defineret i bilag I, punkt
II, i forordning (EF) nr. 1260/2001. Denne restitution
fastsættes i øvrigt i overensstemmelse med artikel 28,
stk. 4, i nævnte forordning. Kandissukker er defineret i
Kommissionens forordning (EF) nr. 2135/95 af 7.
september 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
eksportrestitutioner i sukkersektoren (2). Den således
beregnede restitution bør, for så vidt angår sukker tilsat
smagsstoffer eller farvestoffer, gælde for det pågældende
sukkers saccharoseindhold og fastsættes pr. 1 % af dette
indhold.

(11)

Under hensyn til disse forhold og den nuværende situation på sukkermarkedet, navnlig noteringer og priser på
sukker i Fællesskabet og på verdensmarkedet, bør der
fastsættes passende restitutionsbeløb.

(12)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Sukker —

(4)

I særlige tilfælde kan restitutionsbeløbet fastsættes i retsakter af anden karakter.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

(5)

Restitutionen skal fastsættes hver anden uge. Den kan
ændres i mellemtiden.

(6)

Efter artikel 27, stk. 5, første afsnit, i forordning (EF) nr.
1260/2001 kan situationen på verdensmarkedet eller
særlige forhold på visse markeder gøre det nødvendigt at
differentiere restitutionen for de produkter, der er nævnt
i den pågældende forordnings artikel 1, efter bestemmelsessted.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
særlig artikel 27, stk. 5, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

I henhold til artikel 27 i forordning (EF) nr. 1260/2001
kan forskellen mellem noteringerne og priserne på
verdensmarkedet for de produkter, som er nævnt i
forordningens artikel 1, stk. 1, litra a), og priserne for
disse produkter inden for Fællesskabet udlignes ved en
eksportrestitution.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1260/2001 skal restitutionerne for hvidt sukker og råsukker, der ikke er denatureret, og som udføres i uforarbejdet stand, fastsættes
under hensyntagen til situationen på fællesskabsmarkedet
og på verdensmarkedet for sukker og navnlig under
hensyntagen til de pris- og omkostningsfaktorer, som er
nævnt i forordningens artikel 28. Ifølge samme artikel
skal der endvidere tages hensyn til de påtænkte udførslers økonomiske aspekt.

(3)

Artikel 1
Eksportrestitutionerne for de produkter, der er nævnt i artikel
1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1260/2001, i uforarbejdet stand og ikke denaturerede, fastsættes til de beløb, der er
angivet i bilaget.

Artikel 2
(1) Forordning ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/
2002 (EFT L 104 af 20.4.2002, s. 26).
(2) EFT L 214 af 8.9.1995, s. 16.

Denne forordning træder i kraft den 12. december 2003.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 11. december 2003.
På Kommissionens vegne
Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

BILAG
EKSPORTRESTITUTIONER FOR HVIDT SUKKER OG RÅSUKKER I UFORARBEJDET STAND, DER SKAL
ANVENDES FRA DEN 12. DECEMBER 2003
Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

44,89 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

44,91 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

44,89 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

44,91 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt
netto

0,4879

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

48,79

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

48,82

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

48,82

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt
netto

0,4879

NB: Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie »A« er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L
366 af 24.12.1987, s. 1).
De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1779/2002 (EFT L 269 af 5.10.2002, s.
6).
De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:
S00: Alle bestemmelsessteder (tredjelande, andre områder, proviantering og bestemmelsessteder, der ligestilles med eksport fra EU)
undtagen Albanien, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Serbien og Montenegro (inklusive Kosovo som defineret i De Forenede
Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Tjekkiet,
Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, bortset fra sukker, der er tilsat de produkter,
som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 2201/96 (EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29).
(1) Dette beløb gælder for råsukker med en udbyttesats på 92 %. Hvis udbyttesatsen for det eksporterede råsukker er forskellig fra 92 %,
beregnes restitutionsbeløbet efter bestemmelserne i artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/2001.

