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KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1004/2007,
annettu 30 päivänä elokuuta 2007,
sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat
edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on
vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen
(EY) N:o 318/2006 vaatimukset.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20
päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen
alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:
(1)

(2)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään,
että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen
tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

1 artikla
Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin
sovelletaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia.

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen
vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o
318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja
tiettyjen perusteiden mukaisesti.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä elokuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä elokuuta 2007.
Komission puolesta
Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston
pääjohtaja

(1) EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 247/2007 (EUVL L 69,
9.3.2007, s. 3).
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LIITE
Sellaisenaan vietäviin valkoiseen sokeriin ja raakasokeriin 31 päivästä elokuuta 2007 (a) alkaen sovellettavat
vientituet
Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

33,27 (1)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

33,27 (1)

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

33,27 (1)

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

33,27 (1)

1701 91 00 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg
(nettopaino)

0,3617

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

36,17

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

36,17

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

36,17

1701 99 90 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg
(nettopaino)

0,3617

Määräpaikat määritellään seuraavasti:
S00 — kaikki määräpaikat paitsi:
a) kolmannet maat: Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, entinen Jugoslavian tasavalta
Makedonia, Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio);
b) yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian
kunnat, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan
hallituksen tosiasialliseen hallintaan.
(a) Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen
sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen
muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.
(1) Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka saanto on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin saanto poikkeaa 92 prosentista,
sovellettavan tuen määrä kerrotaan jokaisen käsiteltävänä olevan vientitapahtuman osalta muuntokertoimella, joka saadaan jakamalla
viedyn raakasokerin saanto 92:lla asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan 3 alakohdan mukaisesti.
Huom.

