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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2161/2004
(2004. gada 16. decembris),
ar ko nosaka kompensācijas likmes dažiem labības un rīsu produktiem, ko eksportē kā preces, uz
kurām neattiecas Līguma I pielikums
iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijas jāveic piesardzības pasākumi, nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa
līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas noteikšanas
gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt šos dažādos
mērķus.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK)
Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1), un
jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,

(5)

Ņemot vērā izlīgumu starp Eiropas Kopienu un Amerikas
Savienotajām Valstīm attiecībā uz Kopienas pastas izstrādājumu eksportu uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kas
apstiprināts ar Padomes Lēmumu 87/482/EEK (4), jānošķir kompensācija par precēm ar KN kodu 1902 11 00
un 1902 19 atbilstoši to galamērķim.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1520/2000 4. panta 3. un
5. punktu jānosaka pazemināta eksporta kompensācijas
likme, ņemot vērā ražošanas kompensācijas summu
saskaņā ar Komisijas Regulu (EEK) Nr. 1722/93 (5), ko
piemēro attiecīgajam pamatproduktam, kas izmantots
pieņemtajā preču ražošanas periodā.

(7)

Uzskata, ka alkoholiskos dzērienus mazāk ietekmē to
ražošanā izmantotās labības cena. Taču Apvienotās Karalistes, Īrijas un Dānijas Pievienošanās akta 19. protokols
paredz, ka jāpieņem lēmums par pasākumiem, kas nepieciešami, lai veicinātu Kopienas labības izmantošanu alkoholisko dzērienu, ko iegūst no labības, ražošanā. Tādēļ
jāpielāgo kompensācijas likme, ko piemēro labībai, kuru
eksportē alkoholisko dzērienu veidā.

(8)

Saskaņā ar Padomes 2004. gada 24. septembra Regulu
(EK) Nr. 1676/2004, ar ko pieņem autonomus pārejas
pasākumus attiecībā uz dažu Bulgārijas izcelsmes pārstrādātu lauksaimniecības produktu importu un dažu pārstrādātu lauksaimniecības produktu eksportu uz Bulgāriju (6),
kas stājas spēkā no 2004. gada 1. oktobra, eksporta
kompensācijas nepiešķir par Līguma I pielikumā neuzskaitītiem pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem,
kurus eksportē uz Bulgāriju.

(9)

Labības pārvaldības komiteja nav siegusi atzinumu tās
priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK)
Nr. 1785/2003 par rīsu tirgus kopīgo organizāciju (2), un jo
īpaši tās 14. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

(2)

Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. panta 1. punkts un
Regulas (EK) Nr. 1785/2003 14. panta 1. punkts paredz,
ka starpību starp šo regulu 1. pielikumā minēto produktu
kotācijām vai to cenām pasaules tirgū un Kopienas
cenām var segt ar eksporta kompensāciju.

Komisijas 2000. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr.
1520/2000, kas nosaka kopīgus sīkus noteikumus
eksporta atmaksu piešķiršanas sistēmas piemērošanai
noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko eksportē
tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums,
kā arī šo atmaksu apjoma noteikšanas kritērijus (3),
precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas
likmes, ko piemēro gadījumos, kad šos produktus
eksportē kā preces, kas nosauktas attiecīgi Regulas (EK)
Nr. 1784/2003 III pielikumā vai Regulas (EK)
Nr. 1785/2003 IV pielikumā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1520/2000 4. panta
1. punkta pirmo daļu kompensācijas likmi par 100 kg
katra attiecīgā pamatprodukta jānosaka katru mēnesi.

(4)

Saistības, kas noslēgtas par kompensācijām, kuras var
piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas ir
tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju

(1) OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.
(2) OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp.
(3) OV L 177, 15.7.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti
ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 886/2004 (OV L 163, 1.5.2004.,
14. lpp.).

(4) OV L 275, 29.9.1987., 36. lpp.
(5) OV L 159, 1.7.1993., 112. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Regulu (EK) Nr. 1548/2004 (OV L 280, 31.8.2004., 11. lpp.).
(6) OV L 301, 28.9.2004., 1. lpp.
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2. pants
1. pants

Kompensācijas likmes, ko piemēro pamatproduktiem, kuri
minēti Regulas (EK) Nr. 1520/2000 A pielikumā un Regulas
(EK) Nr. 1784/2003 1. pantā vai Regulas (EK) Nr. 1785/2003
1. panta 1. punktā un kurus eksportē tādu preču veidā, kas
minētas attiecīgi Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai
Regulas Nr. 1785/2003 IV pielikumā, ir noteiktas šīs regulas
pielikumā.

Atkāpjoties no 1. panta, no 2004. gada 1. oktobra pielikumā
norādītās likmes nepiemēro precēm, uz kurām neattiecas
Līguma I pielikums, ja tās eksportē uz Bulgāriju.

3. pants
Šī regula stājas spēkā 2004. gada 17. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2004. gada 16. decembrī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Günter VERHEUGEN
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PIELIKUMS
kompensāciju likmes, ko no 2004. gada 17. decembra piemēro dažiem labības un rīsu produktiem, ko eksportē
kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums
(EUR par 100 kg)

Produktu apraksts (1)

KN kods

Kompensācijas likme par 100 kg
pamatprodukta
Kompensācijas,
nosakot iepriekš

Citos gadījumos

– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām
Valstīm

—

—

– citos gadījumos

—

—

—

—

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1520/2000 4. panta 5. punkts (2)

—

—

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (3)

—

—

– – citos gadījumos

—

—

1002 00 00

Rudzi

—

—

1003 00 90

Mieži
– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (3)

—

—

– citos gadījumos

—

—

1004 00 00

Auzas

—

—

1005 90 00

Kukurūza šādos veidos:

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1520/2000 4. panta 5. punkts (2)

4,093

4,093

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (3)

0,696

0,696

– – citos gadījumos

4,093

4,093

– – gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1520/2000 4. panta 5. punkts (2)

3,070

3,070

– – eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (3)

0,522

0,522

– – citos gadījumos

3,070

3,070

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (3)

0,696

0,696

– citā veidā (tostarp nepārstrādāts)

4,093

4,093

– gadījumos, uz kuriem attiecas Regulas (EK) Nr. 1520/2000 4. panta 5. punkts (2)

4,093

4,093

– eksportējot preces, uz kurām attiecas apakšpozīcija 2208 (3)

0,696

0,696

– citos gadījumos

4,093

4,093

1001 10 00

1001 90 99

Cietie kvieši:

Parastie kvieši un kviešu un rudzu maisījums:
– eksportējot preces ar KN kodiem 1902 11 un 1902 19 uz Amerikas Savienotajām
Valstīm
– citos gadījumos:

– ciete:

– glikoze, glikozes sīrups, maltodekstrīns, maltodekstrīna sīrups ar KN kodiem 1702 30 51,
1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75,
1702 90 79, 2106 90 55 (4)

Kartupeļu ciete ar KN kodu 1108 13 00, kas līdzīga produktam, ko iegūst no pārstrādātas
kukurūzas:
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(EUR par 100 kg)
Kompensācijas likme par 100 kg
pamatprodukta

KN kods

ex 1006 30

1006 40 00
1007 00 90

Produktu

apraksts (1)
Kompensācijas,
nosakot iepriekš

Citos gadījumos

– apaļgraudu
– vidējgraudu

—
—

—
—

– garengraudu

—

—

Šķeltie rīsi
Graudu sorgo, izņemot hibrīda sēklas, sēšanai

—
—

—
—

Pilnīgi slīpēti rīsi:

(1) Attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko iegūst no pamatprodukta vai/un pielīdzināto produktu pārstrādes, piemēro koeficientus, kas noteikti Komisijas Regulas (EK)
Nr. 1520/2000 E pielikumā (OV L 177, 15.7.2000., 1. lpp.).
(2) Attiecīgajām precēm ir KN kods 3505 10 50.
3
( ) Preces, kas nosauktas Regulas (EK) Nr. 1784/2003 III pielikumā vai minētas Regulas (EEK) Nr. 2825/93 2. pantā (OV L 258, 16.10.1993., 6. lpp.).
(4) Attiecībā uz sīrupiem ar KN kodiem NC 1702 30 99, 1702 40 90 un 1702 60 90, ko iegūst, jaucot glikozi un fruktozes sīrupu, eksporta kompensāciju var piešķirt tikai
glikozes sīrupam.

