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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2226/2004
2004 m. gruodžio 23 d.
nustatantis grąžinamąsias išmokas už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus
eksportą
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(5)

Grąžinamoji išmoka nustatoma kas dvi savaites. Tarpiniu
laikotarpiu ji gali būti iš dalies pakeista.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnio 5 dalies
pirmoje pastraipoje numatyta, kad grąžinamoji išmoka už
minėto reglamento 1 straipsnyje numatytus produktus
gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, jei tai sąlygoja padėtis pasaulinėje rinkoje arba tam tikrų rinkų
specifiniai reikalavimai.

(7)

Nuo 2001 metų pradžios didelėmis apimtimis ir sparčiai
didėjęs pagal preferencinį režimą vykdytas cukraus
importas iš Vakarų Balkanų ir Bendrijos cukraus
eksportas į šias šalis, atrodo, yra gerokai dirbtino pobūdžio.

(8)

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, kuris pasireikštų
cukraus sektoriaus produktų, už kuriuos skirta eksporto
grąžinamoji išmoka, reimportu į Bendriją, reikėtų visoms
Balkanų šalims nenustatyti grąžinamosios išmokos už
šiame reglamente išvardytų produktų eksportą.

(9)

Atsižvelgiant į šiuos veiksnius ir į esamą padėtį cukraus
sektoriaus rinkose, ypač į cukraus kursus biržose arba
kainas Bendrijoje ir pasaulinėje rinkoje, reikėtų nustatyti
atitinkamų dydžių grąžinamąsias išmokas.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus
vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą,
kadangi:
(1)

Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 27 straipsnyje nustatyta,
kad skirtumas tarp minėto reglamento 1 straipsnio 1
dalies a punkte išvardytų produktų kainų arba biržos
kainų ir Bendrijos kainų gali būti dengiamas eksporto
grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1260/2001 numatyta, kad grąžinamosios išmokos už nedenatūruotą baltąjį cukrų ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus neperdirbtus, turi būti nustatytos atsižvelgiant į padėtį Bendrijos cukraus rinkoje ir
pasaulinėje cukraus rinkoje, ypač į minėto reglamento
28 straipsnyje išvardintus kainų ir sąnaudų veiksnius.
Tame pačiame straipsnyje numatyta, kad taip pat reikėtų
atsižvelgti ir į siūlomo eksporto ekonominį aspektą.

(3)

(4)

Grąžinamoji išmoka už žaliavinį cukrų turi būti nustatyta
už standartinę kokybę, kuri yra apibrėžta Reglamento
(EB) Nr. 1260/2001 I priedo II dalyje. Ši grąžinamoji
išmoka nustatoma remiantis ir sio Reglamento 28
straipsnio 4 dalies nuostatomis. Karamelinis cukrus
buvo apibrėžtas 1995 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2135/95, nustatančiame išsamias
eksporto grąžinamųjų išmokų suteikimo cukraus sektoriuje taikymo taisykles (2). Tokiu būdu apskaičiuojamas
grąžinamosios išmokos už cukrų, į kurį nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų, dydis turi būti taikomas
pagal jame esantį sacharozės kiekį ir turi būti nustatytas
už kiekvieną jos kiekio procentą.
Tam tikrais atvejais grąžinamosios išmokos dydis gali
būti nustatytas kitokio pobūdžio teisės aktais.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Grąžinamosios išmokos už Reglamento (EB) Nr. 1260/2001
1 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytus produktus, eksportuojamus neperdirbtus ir nedenatūruotus, nustatomos šio reglamento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 23 d.
Komisijos vardu
Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė

(1) OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais
padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6, 2004 1 10,
p. 16).
(2) OL L 214, 1995 9 8, p. 16.
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PRIEDAS
GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS UŽ NEPERDIRBTO BALTOJO CUKRAUS IR NEPERDIRBTO ŽALIAVINIO
CUKRAUS EKSPORTĄ 2004 M. GRUODŽIO 24 D.
Produktų kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų
dydis

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto
neto

0,4240

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % sacharozės × 100 kg produkto
neto

0,4240

N. B.: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1),
su pakeitimais.
Paskirčių skaitiniai kodai yra apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 2081/2003 (OL L 313, 2003 11 28, p. 11).
Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:
S00: visos paskirtys (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto tiekimas ir paskirtys, prilygintos eksportui už Bendrijos ribų), išskyrus
Albaniją, Kroatiją, Bosniją ir Hercegoviną, Serbiją ir Juodkalniją (įskaitant Kosovą, kaip jis yra apibrėžtas 1999 m. birželio 10
d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244) ir Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, tačiau netaikoma
cukrui, pridėtam į produktus, išvardytus Tarybos reglamento Nr. 2201/96 (OL L 297, 1996 11 21, p. 29) 1 straipsnio 2
dalies b punkte.
(1) Šis dydis taikomas žaliaviniam cukrui, kurio išeiga yra 92 %. Jei eksportuojamo žaliavinio cukraus išeiga nėra lygi 92 %, taikytinas
grąžinamosios išmokos dydis nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 1260/2001 28 straipsnio 4 dalies nuostatas.

