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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 409/2008,
8. mai 2008,
millega

määratakse

kindlaks

töötlemata kujul eksporditava
eksporditoetused

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklis 32 on sätestatud, et
kõnealuse määruse artikli 1 lõike 1 punktis b loetletud
toodete maailmaturul kehtivate hindade ja ühenduse turul
kehtivate hindade vahe võib katta eksporditoetusega.
Arvestades praegust suhkruturu olukorda, tuleks seepärast kindlaks määrata eksporditoetused kooskõlas
määruse (EÜ) nr 318/2006 artiklites 32 ja 33 sätestatud
eeskirjade ning teatavate kriteeriumidega.

suhkru

ja

toorsuhkru

(3)

Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 33 lõike 2 esimeses
lõigus on sätestatud, et eksporditoetused võivad erineda
vastavalt sihtkohale, kui olukord maailmaturul või
konkreetsed nõuded teatavatel turgudel seda tingivad.

(4)

Toetust tuleks maksta ainult ühenduses vabalt liikuda
lubatud toodetele, mis vastavad määruse (EÜ) nr
318/2006 nõuetele.

(5)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 20. veebruari 2006. aasta määrust (EÜ)
nr 318/2006 suhkruturu ühise korralduse kohta, (1) eriti selle
artikli 33 lõike 2 teist lõiku,

valge

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 318/2006 artikliga 32 ette nähtud eksporditoetusi antakse käesoleva määruse lisas sätestatud toodetele ja
kogustele.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 9. mail 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. mai 2008
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
Jean-Luc DEMARTY

(1) ELT L 58, 28.2.2006, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni
määrusega (EÜ) nr 1260/2007 (ELT L 283, 27.10.2007, lk 1).
Määrus (EÜ) nr 318/2006 asendatakse 1. oktoobril 2008 määrusega
(EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).
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LISA
Töötlemata kujul eksporditava valge suhkru ja toorsuhkru eksporditoetused, mis jõustuvad alates
9. maist 2008
Tootekood

Sihtkoht

Mõõtühik

Toetuse suurus

1701 11 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

25,19 (1)

1701 11 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

26,54 (1)

1701 12 90 9100

S00

eurot 100 kg kohta

25,19 (1)

1701 12 90 9910

S00

eurot 100 kg kohta

26,54 (1)

1701 91 00 9000

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote
netomassi kohta

0,2739

1701 99 10 9100

S00

eurot 100 kg kohta

27,39

1701 99 10 9910

S00

eurot 100 kg kohta

28,85

1701 99 10 9950

S00

eurot 100 kg kohta

28,85

1701 99 90 9100

S00

eurot 1 % sahharoosi × 100 kg toote
netomassi kohta

0,2739

NB: Sihtkohad on määratletud järgmiselt:
S00 — kõik sihtkohad, välja arvatud järgmised:
a) kolmandad riigid: Andorra, Liechtenstein, Püha Tool (Vatikani Linnriik), Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina, Serbia, (*)
Montenegro, Albaania ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik;
b) ELi liikmesriikide territooriumid, mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Fääri saared, Gröönimaa, Helgoland, Ceuta,
Melilla, Livigno ja Campione d’Italia omavalitsusüksused ja need Küprose Vabariigi piirkonnad, mille üle Küprose Vabariigi
valitsusel puudub tegelik kontroll;
c) Euroopa territooriumid, mille välissuhete eest vastutab liikmesriik ja mis ei ole ühenduse tolliterritooriumi osad: Gibraltar.
(*) Sealhulgas Kosovo vastavalt ÜRO julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta resolutsioonile 1244.
(1) Kõnealust summat kohaldatakse 92 % saagisega toorsuhkrule. Kui eksporditava toorsuhkru saagis ei ole 92 %, korrutatakse toetuse
suurus iga vastava eksporditehingu puhul ümberarvestuskoefitsiendiga, mis saadakse vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 lisa I punkti
III lõikele 3 arvutatud eksporditava toorsuhkru saagise jagamisel arvuga 92.

