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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1013/2005,
30. juuni 2005,
millega kehtestatakse töötlemata valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

(5)

Toetus tuleb kehtestada iga kahe nädala tagant. Seda võib
vahepealsel perioodil muuta.

(6)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 lõike 5 esimese
lõiguga nähakse ette, et maailmaturu olukorra või teatavate turgude erinõuete tõttu võib osutuda vajalikuks
nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete toetust
vastavalt sihtkohale eristada.

(7)

Lääne-Balkani riikidest pärit suhkru sooduskorra alusel
alates 2001. aasta algusest toimuva impordi ning ühendusest nendesse riikidesse suhkru ekspordi märkimisväärne ja kiire kasv tundub väga kunstlik.

(8)

Selleks, et vältida mis tahes kuritarvitusi nende suhkursektori toodete ühendusse reimportimisel, mille eest on
antud eksporditoetusi, ei tohiks ühegi Lääne-Balkani riigi
puhul kehtestada käesoleva määrusega hõlmatud toodetele toetusi.

(9)

Pidades silmas eespool sätestatut ja suhkruturu praegust
olukorda ning eelkõige suhkru hindu või noteeringuid
ühenduses ja maailmaturul, tuleks kehtestada toetused
asjakohaste summade ulatuses.

(10)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ)
nr 1260/2001 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle
artikli 27 lõike 5 teist lõiku,
ning arvestades järgmist:
(1)

Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 27 alusel võib nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktis a osutatud toodete
maailmaturul kehtivate noteeringute või hindade ja ühenduses kehtivate hindade vahe katta eksporditoetusega.

(2)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 sätetele tuleb valge
suhkru ja toorsuhkru puhul, mis on denatureerimata ja
mida eksporditakse edasise töötlemiseta, kehtestada
toetused, võttes arvesse ühenduse turu ja maailmaturu
olukorda, eelkõige nimetatud määruse artiklis 28 sätestatud hinna- ja kulutegureid. Vastavalt samale artiklile
tuleks võtta arvesse ka kavandatava ekspordi majandusaspekti.

(3)

(4)

Toorsuhkru puhul tuleb toetus määrata standardkvaliteedi
kohta. See on määratletud määruse (EÜ) nr 1260/2001 I
lisa II punktis. Lisaks kehtestatakse see toetus vastavalt
määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõikele 4. Kristalliseerunud suhkru mõiste on määratletud komisjoni 7.
septembri 1995. aasta määruses (EÜ) nr 2135/95
suhkrusektori eksporditoetuste maksmise üksikasjalike
rakenduseeskirjade kohta. (2) Sel viisil arvutatud toetust
maitse- või värvilisanditega suhkru eest tuleb kohaldada
selle sahharoosisisalduse järgi ning seega tuleb toetus
määrata 1 % nimetatud sisalduse kohta.
Erijuhtudel võib toetuse suuruse kehtestada muude õigusaktidega.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 1 lõike 1 punktis a loetletud
denatureerimata ja edasise töötlemiseta toodete ekspordil
antavad toetused on kehtestatud vastavalt käesoleva määruse
lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 30. juuni 2005
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL

(1) EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).
(2) EÜT L 214, 8.9.1995, lk 16.
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LISA
TÖÖTLEMATA VALGE SUHKRU JA TOORSUHKRU EKSPORDITOETUSED 1. JUULIST 2005 (1)
Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetus

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg kohta

32,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg kohta

32,04 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg kohta

32,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg kohta

32,04 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi
kohta

0,3483

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg kohta

34,83

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg kohta

34,83

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg kohta

34,83

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sahharoosi × 100 kg netomassi
kohta

0,3483

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366, 24.12.1987, lk 1).
Numbrilised sihtkohakoodid on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2081/2003 (ELT L 313, 28.11.2003, lk 11).
Muud sihtkohad on määratletud järgmiselt:
S00: kõik sihtkohad (kolmandad riigid, muud territooriumid, ekspordiga ühendusest võrdsustatavad tarned ja pardavarude tarnimine),
välja arvatud Albaania, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia ja Montenegro (sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonis 1244 määratletule) ning endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, välja arvatud
nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/96 (EÜT L 297, 21.11.1996, lk 29) artikli 1 lõike 2 punktis b määratletud toodetes sisalduv
suhkur.
1
( ) Käesolevas lisas sätestatud määrasid ei kohaldata alates 1. veebruarist 2005 vastavalt nõukogu 22. detsembri 2004. aasta otsusele
2005/45/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 22. juuli 1972. aasta lepingut töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate sätete
osas, sõlmimist ja ajutist kohaldamist (ELT L 23, 26.1.2005, lk 17).
(2) Seda summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkru suhtes. Kui eksporditud toorsuhkru saagis ei ole 92 %, arvutatakse kohaldatav
toetus vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 28 lõike 4 sätetele.

