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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2521/96
av den 30 december 1 996

om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter i
obearbetat skick

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION

HAR

ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1785/81 av
den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker ('), senast ändrad genom förordning
(EG) nr 1 599/96 (2), särskilt artikel 17.5 i denna, och
med beaktande av följande :

I enlighet med artikel 17 i förordning (EEG) nr 1785/81
kan skillnaderna mellan kurserna eller priserna på
världsmarknaden för de produkter som i artikel 1.1 d i
nämnda förordning och priserna dessa produkter avses på
inom gemenskapen, täckas av ett exportbidrag.

I enlighet med artikel 3 i kommissionens förordning (EG)
nr 2135/95 av den 7 september 1995 om tillämpningsfö
reskrifter för beviljande av exportbidrag vid sockerex

port (3), skall bidraget för 100 kg av de produkter som
avses i artikel 1.1 d i förordning (EEG) nr 1785/ 81 i
samband med export vara lika med basbeloppet multipli
cerat med sackarosinnehållet, i tillämpliga fall inklusive
halten av andra sockerarter omräknade till sackaros . Den

sackaroshalt som konstateras för produkten i fråga fast
ställs i enlighet med bestämmelserna i artikel 3 i kommis
sionens förordning (EG) nr 2135/95.
I enlighet med artikel 17c i förordning (EEG) nr 1785/81
skall basbeloppet för bidrag för sorbos i obearbetat skick
vara lika med basbeloppet för bidraget minskat med en
hundradel av produktionsbidraget i enlighet med rådets
förordning (EEG) nr 1010/86 av den 25 mars 1986 om
fastställande av allmänna bestämmelser för tillämpningen
av produktionsbidrag för socker som används inom den
kemiska industrin (4), senast ändrad genom kommissio
nens förordning (EG) nr 1 126/96 (^ när det gäller de
produkter som avses i bilagan till den sistnämnda förord

inom gemenskapen utan underskott, under den manad
för vilken basbeloppet fastställs och de kurser eller priser
på vitsocker som noteras på världsmarknaden och behovet
av att åstadkomma en balans mellan användningen av
gemenskapens basprodukter vid export till tredje land av
förädlingsprodukter och användningen av produkter
importerade från dessa länder i förädlingssyfte .
Tillämpningen av basbeloppet kan begränsas till vissa av
de produkter som avses i artikel 1 .1 d i förordning (EEG)
nr 1785/ 81 .

I enlighet med artikel 17 i förordning (EEG) nr 1785/81
får exportbidrag ges för de produkter som avses i artikel
1.1 f, 1.1 g och 1.1 h i den förordningen . Bidragets storlek
skall fastställas per 100 kg torrvara med beaktande,
framför allt, av de bidrag som gäller vid export av de
produkter som omfattas av KN-nummer 1702 30 91 , det
bidrag som är tillämpligt vid export av de produkter som
avses i artikel 1.1 d i förordning (EEG) nr 1785/81 och de
ekonomiska aspekter som gäller för denna export. För de
produkter som avses i artikel 1.1 f och 1.1 g skall bidrag
beviljas endast för de produkter som uppfyller de villkor
som fastställs i artikel 5 i förordning (EG) nr 2135/95. För
de produkter som avses i 1.1 h skall bidrag beviljas endast
för de produkter som uppfyller villkoren i artikel 6 i
förordning (EG) nr 2135/95.
De exportbidrag som avses ovan måste fastställas varje
månad . De kan ändras däremellan .

Genom tillämpningen av dessa villkor kan exportbidragen
för de ifrågavarande produkterna fastställas till de belopp
som anges i bilagan till den här förordningen .

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga
med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

ningen .
Artikel 1

Basbeloppet för bidraget för de övriga produkter som
avses i artikel 1.1 d i förordning (EEG) nr 1785/81 vid
export i obearbetat skick skall vara lika med hundradelen
av ett belopp som fastställs med hänsyn till skillnaden
mellan interventionspriset för vitsocker inom områden
C)
(2)
(3)
(4)
(s)

EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

nr
nr
nr
nr
nr

L
L
L
L
L

177, 1.7.1981 , s. 4.
206, 16.8.1996, s. 43.
214, 8.9.1995, s. 16.
94, 9.4.1986, s. 9.
150, 25.6.1996, s. 3.

De exportbidrag som skall beviljas vid export i oarbetat
skick av de produkter som avses i artikel 1.1 d, 1.1 f, 1.1 g
och 1.1 h i förordning (EEG) nr 1785/81 skall fastställas i
enlighet med bilagan .

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 30 december 1996 .

På kommissionens vägnar
Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

till kommissionens förordning av den 30 december 1996 om fastställande av exportbidrag
för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

KN-nr

l

Bidragsbelopp
— ecu/ 1 00 kg torrvara —

1702 40 10 9100

1702 60 10 9000

1702 60 90 9200

43,29
43,29
82,25

(2)
(2)
(4)

— ecu/ 1 % sackaros x 100 kg —
1702 60 90 9800

0,4329 (')
— ecu/ 1 00 kg torrvara —

1702 90 30 9000

43,29

(2)

— ecu/ 1 % sackaros x 100 kg —
1702 90 60 9000
1702 90 71 9000
1702 90 99 9900

0,4329 (')
0,4329 (')
0,4329 (') 0
— ecu/ 1 00 kg torrvara —

2106 90 30 9000

43,29

(2)

— ecu/ 1 % sackaros x 100 kg —
2106 90 59 9000

0,4329 (')

(') Basbeloppet skall inte tillämpas pa sirap med en renhetsgrad som understiger
85 % (förordning (EEG) nr 394/70). Sackaroshalten fastställs i enlighet med
artikel 13 i förordning (EEG) nr 394/70 .
(2) Tillämpas endast på de produkter som avses i artikel 3 i förordning (EEG)
nr 1469/ 77 .

(■') Basbeloppet tillämpas inte på den produkt som avses i punkt 2 i bilagan till
förordning (EEG) nr 3513/92 (EGT nr L 355, 5.12.1992, s. 12).
(4) Tillämpas endast på de produkter som avses i artikel 13.b i förordning ( EEG) nr
394/ 70 .

Obs: KN-numren och hänvisningarna till fotnoterna anges i
kommissionens ändrade förordning (EEG) nr 3846/87 (EGT nr L
366, 24.12.1987, s. 1 ).
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