31.8.2007

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/3

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2007
af 30. august 2007
om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

(3)

Artikel 33, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr.
318/2006 fastsætter, at verdensmarkedssituationen eller
særlige krav på nogle markeder kan gøre det nødvendigt
at differentiere eksportrestitutionen alt efter bestemmelsessted.

(4)

Eksportrestitutioner bør kun ydes til produkter, som kan
cirkulere frit inden for Fællesskabet, og som opfylder
kravene i forordning (EF) nr. 318/2006.

(5)

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

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af
20. februar 2006 om den fælles markedsordning for
sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

I henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006
kan forskellen mellem priserne på verdensmarkedet for
de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra b), i
forordningen, og priserne på disse produkter inden for
Fællesskabet udlignes ved en eksportrestitution.
I betragtning af den nuværende situation på markedet for
sukker bør eksportrestitutioner fastsættes i henhold til
bestemmelserne og visse kriterier, der er fastlagt i
artikel 32 og 33 i forordning (EF) nr. 318/2006.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
Der ydes eksportrestitutioner som omhandlet i artikel 32 i
forordning (EF) nr. 318/2006 for de produkter og de beløb,
der er anført i bilaget til denne forordning.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 31. august 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. august 2007.
På Kommissionens vegne
Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).
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BILAG
Eksportrestitutioner for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand gældende fra den 31. august 2007 (a)
Produktkode

Bestemmelsessted

Måleenhed

Restitutionsbeløb

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,27 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

33,27 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

33,27 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3617

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

36,17

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

36,17

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

36,17

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saccharose × 100 kg produkt netto

0,3617

NB: Bestemmelsesstederne er fastsat som følger:
S00 — Alle bestemmelsessteder med undtagelse af nedenstående:
a) tredjelande: Albanien, Andorra, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Kroatien, Liechtenstein, Den Tidligere Jugoslaviske Republik
Makedonien, Montenegro, Pavestolen (Vatikanstaten) og Serbien.
b) EU-medlemsstaters områder, der ikke er omfattet af Fællesskabets toldområde: Gibraltar, Ceuta og Mellilla, kommunerne
Livigno og Campione d'Italia, Helgoland, Grønland og Færøerne samt de områder af Republikken Cypern, hvor regeringen
for Republikken Cypern ikke udøver faktisk kontrol.
(a) De i dette bilag fastsatte beløb er ikke gældende med virkning fra den 1. februar 2005 i henhold til Rådets afgørelse 2005/45/EF af
22. december 2004 vedrørende indgåelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Det
Schweiziske Forbund af 22. juli 1972 for så vidt angår bestemmelserne om forarbejdede landbrugsprodukter (EUT L 23 af 26.1.2005,
s. 17).
(1) Dette beløb er gældende for råsukker med et udbytte på 92 %. Hvis det eksporterede råsukkers udbytte afviger fra 92 %, multipliceres
restitutionsbeløbet for hver udførsel med en reguleringskoefficient, der beregnes ved, at det udførte råsukkers udbytte, beregnet i
overensstemmelse med punkt III, stk. 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 318/2006, divideres med 92.

