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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1931/2005,
24. november 2005,
millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused
toodete valmistamisel ning teiselt poolt muu teravili, mis
vastab toetuse saamise tingimustele, kui mais ja maisitooted on välistatud. Toetust tuleks anda vastavalt teraviljasaaduste sisaldusele segasöödas.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 29. september 2003 aasta määrust (EÜ)
nr 1784/2003 teraviljaturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle
artikli 13 lõiget 3,

(4)

Toetuse summa puhul peab arvesse võtma ka nende
toodete müügitingimusi ja -võimalusi maailmaturul, vajadust vältida häireid ühenduse turul ja ekspordi majanduslikku aspekti.

(5)

Praegune olukord teraviljaturul ja eelkõige tarneväljavaated tähendavad seda, et eksporditoetused tuleks lõpetada.

(6)

Teraviljaturu korralduskomitee ei ole eesistuja määratud
tähtaja jooksul oma arvamust esitanud,

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Määruse (EÜ) nr 1784/2003 artiklis 13 on sätestatud, et
nimetatud määruse artiklis 1 loetletud toodete puhul võib
maailmaturu noteeringute või hindade ning ühenduse
hindade vahe katta eksporditoetusega.
Komisjoni 29. juuni 1995 aasta määruse (EÜ) nr
1517/95 (millega kehtestatakse määruse (EÜ) nr
1784/2003 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses teraviljast segasööda impordi- ja ekspordikorraga ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1162/95, millega kehtestatakse
impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud
rakenduseeskirjad teravilja- ja riisisektoris (2) artiklis 2
on määratletud erikriteeriumid, mida tuleb arvesse võtta
kõnealuste toodete toetuse arvutamisel.
Toetuse arvutamisel tuleb arvesse võtta teraviljatoodete
sisaldust. Lihtsustamise huvides tuleks toetust maksta
kahes teraviljatoodete kategoorias, ühelt poolt mais –
kõige tavalisem teravili eksporditava segasööda ja maisi-

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruses (EÜ) nr 1784/2003 sätestatud ja määrusele (EÜ) nr
1517/95 vastavad segasööda eksporditoetused määratakse kindlaks vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 25. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 24. november 2005
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Mariann FISCHER BOEL

(1) ELT L 270, 21.10.2003, lk 78.
(2) EÜT L 147, 30.6.1995, lk 51.
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LISA
Komisjoni 24. novembri 2005. aasta määrusele, millega muudetakse teraviljast valmistatud segasööda
eksporditoetusi
Tootekood, mille alla kuuluvatele toodetele antakse eksporditoetust:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Teraviljatooted

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse summa

Mais ja maisitooted:
CN-kood 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23,
1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Teraviljatooted, v.a mais ja maisitooted

C10

EUR/t

0,00

NB: Tootekoodid ja A-rea sihtkohakoodid on kindlaks määratud komisjoni muudetud määrusega (EMÜ) nr 3846/87 (EÜT L 366,
24.12.1987, lk 1).
C10: Kõik sihtkohad.

