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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1852/2005
av den 11 november 2005
om koefficienter för spannmål som exporteras i form av Scotch whisky under perioden 2005–2006
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(2)

På grundval av de uppgifter som Förenade kungariket
lämnat för perioden 1 januari–31 december 2004 var
den genomsnittliga lagringstiden för Scotch whisky sju
år under 2004. Koefficienterna för perioden 1 oktober
2005–30 september 2006 bör därför fastställas.

(3)

Enligt artikel 10 i protokoll 3 till Avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet får bidrag inte beviljas för
export till Liechtenstein, Island och Norge. Dessutom har
gemenskapen ingått avtal med vissa tredjeländer genom
vilka exportbidragen avskaffas. I enlighet med artikel 7.2
i förordning (EEG) nr 2825/93 bör detta beaktas vid
beräkningen av koefficienterna för perioden 2005–2006.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för spannmål (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 2825/93
av den 15 oktober 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 1766/92 avseende fastställandet och beviljandet av justerade exportbidrag för spannmål som exporteras i
form av vissa spritdrycker (2), särskilt artikel 5, och

Artikel 1

av följande skäl:
(1)

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enligt artikel 4.1 i förordning (EEG) nr 2825/93 skall de
kvantiteter spannmål som berättigar till exportbidrag vara
de kvantiteter som ställs under kontroll och som destilleras, viktade med en koefficient som skall fastställas årligen för varje berörd medlemsstat. Denna koefficient
uttrycker förhållandet mellan de totala kvantiteter som
exporteras och de totala kvantiteter som saluförs av
den berörda spritdrycken, på grundval av den utveckling
som har observerats för dessa kvantiteter under det antal
år som motsvarar den genomsnittliga lagringstiden för
spritdrycken i fråga.

För perioden 1 oktober 2005–30 september 2006 skall de
koefficienter som föreskrivs i artikel 4 i förordning (EEG)
nr 2825/93, och som tillämpas på spannmål som används i
Förenade kungariket för att framställa Scotch whisky, vara de
som anges i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
Den skall tillämpas från och med den 1 oktober 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 11 november 2005.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 270, 21.10.2003, s. 78. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1154/2005 (EUT L 187, 19.7.2005,
s. 11).
(2) EGT L 258, 16.10.1993, s. 6. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1633/2000 (EGT L 187, 26.7.2000, s. 29).
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BILAGA

Koefficienter som skall tillämpas i Förenade kungariket
Koefficient
Tillämpningsperiod

1 oktober 2005–30 september 2006

för korn som bearbetas till malt för
framställning av maltwhisky

för spannmål som används för framställning av sädeswhisky

0,543

0,551

