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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2386/2002,
annettu 30 päivänä joulukuuta 2002,
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(4)

Tässä asetuksessa vahvistettujen tukien määrien osalta
voidaan käyttää ennakkovahvistusta, sillä tulevien
kuukausien markkinatilannetta ei ole mahdollista vielä
varmuudella arvioida.

(5)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin
tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän
vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat
vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava suojatoimenpiteitä estämättä silti pitkän aikavälin
sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen
niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta
käytetään, on toimenpide, jolla kyseisten eri tavoitteiden
saavuttaminen mahdollistetaan.

(6)

On varmistettava jatkossakin varojen tiukka hallinnointi
ottaen huomioon menoarvot ja varojen saatavuus.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin
hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19
päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o
1260/2001 (1), sellaisena kuin se on muutettuna komission
asetuksella (EY) N:o 680/2002 (2), ja erityisesti sen 27 artiklan
5 kohdan a alakohdan ja 15 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 1 ja 2
kohdan mukaisesti voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan
1 kohdan a, c, d, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön
hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset
tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä mainittuina
tavaroina. Tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen
kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden
vientituen myöntämisjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja tuen määrän
vahvistamisperusteista 13 päivänä heinäkuuta 2000
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1520/2000 (3),
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella
(EY) N:o 1052/2002 (4), täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille olisi vahvistettava niitä asetuksen (EY) N:o
1260/2001 liitteessä I mainittuina tavaroina vietäessä
sovellettava tuen määrä.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
(2)

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 4 artiklan 1 kohdan
mukaisesti tuen määrä on vahvistettava kuukausittain
100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 27 artiklan 3 kohdassa
samoin kuin Uruguayn kierroksen monenvälisten
neuvottelujen osana tehdyn maataloutta koskevan sopimuksen 11 artiklassa määrätään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

Asetuksen (EY) N:o 1520/2000 liitteessä A esitettyihin ja
asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa
tarkoitettuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY)
N:o 1260/2001 liitteessä V mainittuina tavaroina, sovellettavat
tuen määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä ilmoitetun
suuruisiksi.
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Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 30 päivänä joulukuuta 2002.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

LIITE
perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 30 päivänä joulukuuta 2002 annettuun komission asetukseen
Tuen määrä EUR/100 kg
Tuote

Valkoinen sokeri:

tuen ennakkovahvistusta
käytettäessä

muissa tapauksissa

44,17

44,17

