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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2042/96,
annettu 24 päivänä lokakuuta 1996,

viliapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

manmarkkinoilla, tarve välttää häiriöitä yhteisön markki
noilla ja viennin taloudelliset seikat,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuk
sen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä
30 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 1766/92 ('), sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 923/96 (2), ja
erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) Nro 1766/92 13 artiklan mukaan
kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden
maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja yhteisön
hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella,

asetuksen (ETY) Nro 1766/92 soveltamista koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettä
viin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja
vientijärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja
vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityi
sistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY)
Nro 1162/95 muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1995
annetun komission asetuksen (EY) Nro 1 517/95 (3) 2

tuen laskemisen perusteena olisi tällä hetkellä kuitenkin
suotavaa käyttää rehuseoksissa yleisesti käytettyjen raaka
aineiden hinnoissa yhteisön markkinoilla ja maailman
markkinoilla todettua eroa, mikä mahdollistaa mainittujen
tuotteiden viennin taloudellisten edellytysten selkeämmän
huomioon ottamisen,

tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan
muuttaa muuna aikana,

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 990/93 (4), sellaisena

kuin se on muutettuna asetuksella (EY) Nro 1380/95 (*),
kielletään Euroopan yhteisön ja Jugoslavian liittotasa
vallan (Serbia ja Montenegro) välinen kauppa; tätä kieltoa
ei sovelleta tiettyihin tapauksiin, jotka luetellaan tyhjentä
västi asetuksen 2, 4, 5 ja 7 artiklassa sekä neuvoston
asetuksessa (EY) Nro 462/96 (^j tämä olisi otettava
huomioon tukia vahvistettaessa, ja

viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheen
johtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TAMAN ASETUKSEN :

artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemi

sessa huomioon otettavat erityisperusteet,

laskemisessa on otettava huomioon myös viljatuotepitoi
suus; yksinkertaisuuden vuoksi tukea olisi maksettava
kahdelle "viljatuotteiden" luokalle, eli maissille, jota käyte
tään yleisimmin vientiin tarkoitettujen rehuseosten
valmistuksessa, ja maissipohjaisille tuotteille, sekä "muille
viljoille", jotka muodostuvat tukeen oikeutetuista viljatuot
teista, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuot
teita; tukea on myönnettävä rehuseosten sisältämän vilja

1 artikla

Asetusten (ETY) Nro 1766/92 ja (EY) Nro 1517/95 sovel
tamisalaan kuuluvien rehuseosten vientituet vahvistetaan
tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

tuotteiden määrän mukaan,
2 artikla

tuen määrässä on lisäksi otettava huomioon kyseisten
tuotteiden myyntimahdollisuudet ja -edellytykset maail

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä lokakuuta 1996.

(') EYVL N:o L 181 , 1.7.1992, s. 21
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa
jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 1996.
Komission puolesta
Franz FISCHLER

Komission jäsen

LIITE

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 24 päivänä lokakuuta
1996 annettuun komission asetukseen
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(ecua/tonni)
Viljatuotteet (2)

Tuen määrä (3)

Maissi ja maissipohjaiset tuotteet
CN-koodit 0709 90 60, 071290 19, 1005, 110220,
1103 13,
1103 29 40,
1104 19 50,
1104 23,
1904 10 10

36,65

Viljatuotteet (2), lukuun ottamatta maissia ja maissi
pohjaisia tuotteita

17,84

(') Tuotekoodit määritellään komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87 (EYVL N:o L 366, 24.12.1987, s. 1 ), sellaisena kuin se
on muutettuna, 5 jaksossa.
(2) Tukea varten otetaan huomioon ainoastaan viljatuotteista lähtöisin oleva tärkkelys.
Viljatuotteina pidetään yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeiden 0709 90 60 ja 0712 90 19, 10 ryhmän, nimikkeiden 1101 ,
1102, 1 103 ja 1 104 tuotteita, lukuun ottamatta alanimikkeen 1104 30 tuotteita ja alanimikkeisiin 1904 10 10 ja 1904 10 90
kuuluvien viljatuotteiden sisältöä. Yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeiden 1904 10 10 ja 1904 10 90 viljatuotesisältöä
pidetään yhtä suurena kuin valmiiden tuotteiden painoa.
Tukea ei myönnetä viljoille, joiden tärkkelyksen alkuperää ei voida selvästi määrittää analyyseissä.

(3) Jugoslavian liittotasavaltaan (Serbia ja Montenegro) suuntautuvaan vientiin voidaan myöntää vientitukea ainoastaan, jos
asetuksessa (ETY) Nro 990/93, sellaisena kuin se on muutettuna, sekä asetuksessa (EY) N:o 462/96 vahvistettuja edelly
tyksiä noudatetaan.

