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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 753/2006
av den 18 maj 2006
om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av
varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(5)

Med hänsyn till överenskommelsen mellan Europeiska
gemenskapen och Förenta staterna om gemenskapens export av pastaprodukter till Förenta staterna, godkänd genom rådets beslut 87/482/EEG (4), är det nödvändigt att
differentiera exportbidraget för varor vilka klassificeras
enligt KN-nummer 1902 11 00 och 1902 19 utifrån deras bestämmelseort.

(6)

Enligt artikel 15.2 och 15.3 i förordning (EG) nr
1043/2005 skall en minskad bidragssats fastställas, med
hänsyn till det produktionsbidrag som enligt kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 (5) gäller för den
basprodukt som förbrukas under den förmodade tiden
för varornas framställning.

(7)

Alkoholhaltiga drycker anses vara mindre känsliga för
priset på det spannmål som används för deras framställning. Enligt protokoll nr 19 till akten om Danmarks,
Irlands och Förenade kungarikets anslutning måste nödvändiga bestämmelser antas för att underlätta användningen av säd från gemenskapen vid tillverkningen av
alkoholhaltiga drycker framställda ur säd. Den bidragssats
som tillämpas på spannmål som exporteras i form av
alkoholhaltiga drycker måste därför justeras.

(8)

Förvaltningskommittén för spannmål har inte yttrat sig
inom den tid som ordföranden har bestämt.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1784/2003 av den
29 september om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål (1), särskilt artikel 13.3,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1785/2003 av den
29 september 2003 om den gemensamma organisationen av
marknaden för ris (2), särskilt artikel 14.3, och
av följande skäl:
(1)

I artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1784/2003 och artikel
14.1 i förordning (EG) nr 1785/2003 föreskrivs att skillnaden mellan prisnoteringarna på världsmarknaden för
de produkter som förtecknas i artikel 1 i var och en av
dessa förordningar och priserna inom gemenskapen får
täckas av ett exportbidrag.

(2)

I kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den
30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för
beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter
som exporteras i form av varor som inte omfattas av
bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande
av bidragsbeloppen (3) anges de produkter för vilka det
skall fastställas en bidragssats som skall tillämpas när
dessa produkter exporteras i form av varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller i
bilaga IV till förordning (EG) nr 1785/2003.

(3)

Enligt artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1043/2005 skall
bidragssatsen fastställas för varje månad per 100 kg
basprodukt.

(4)

De åtaganden som görs med avseende på bidrag som får
beviljas för export av jordbruksprodukter som ingår i
varor vilka inte omfattas av bilaga I till fördraget kan
äventyras om höga bidragssatser fastställs på förhand.
Säkerhetsåtgärder bör därför vidtas i sådana situationer,
men utan att detta hindrar att långtidskontrakt ingås. Om
en specifik bidragssats för förutfastställelse av bidrag bestäms kan dessa olika mål uppnås.

(1) EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.
(2) EUT L 270, 21.10.2003, s. 96.
(3) EUT L 172, 5.7.2005, s. 24.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De bidragssatser som skall tillämpas på de basprodukter som
förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 1043/2005 och i
artikel 1 i förordning (EG) nr 1784/2003 eller artikel 1 i förordning (EG) nr 1785/2003, och som exporteras i form av
varor vilka förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr
1784/2003 respektive bilaga IV till förordning (EG) nr
1785/2003, skall fastställas i överensstämmelse med bilagan
till den här förordningen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2006.
(4) EGT L 275, 29.9.1987, s. 36.
(5) EGT L 159, 1.7.1993, s. 112. Förordningen senast ändrad genom
förordning (EG) nr 1584/2004 (EUT L 280, 31.8.2004, s. 11).
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 18 maj 2006.
På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN

Vice ordförande

19.5.2006

19.5.2006

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/13

BILAGA
Bidragssatser som från och med den 19 maj 2006 skall tillämpas för vissa spannmåls- och risprodukter som
exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget (*)
(EUR/100 kg)
Bidragssats per 100 kg basprodukt
Varuslag (1)

Vid förutfastställelse
av bidrag

Övriga

– Vid export till Förenta staterna av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11
och 1902 19

—

—

– I andra fall

—

—

—

—

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (2)

—

—

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3)

—

—

– – I andra fall

—

—

1002 00 00

Råg

—

—

1003 00 90

Korn
– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3)

—

—

– I andra fall

—

—

1004 00 00

Havre

—

—

1005 90 00

Majs som används i form av:

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (2)

2,493

2,493

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3)

1,932

1,932

– – I andra fall

3,623

3,623

– – Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (2)

1,587

1,587

– – Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3)

1,449

1,449

– – I andra fall

2,717

2,717

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3)

1,932

1,932

– Annan (inklusive använd i obearbetad form)

3,623

3,623

– Vid tillämpning av artikel 15.3 i förordning (EG) nr 1043/2005 (2)

2,022

2,022

– Vid export av varor vilka klassificeras enligt underavdelning 2208 (3)

1,932

1,932

– I andra fall

3,623

3,623

KN-nummer

1001 10 00

1001 90 99

Durumvete:

Vanligt vete och blandsäd av vete och råg:
– Vid export till Förenta staterna av varor vilka klassificeras enligt KN-nummer 1902 11
och 1902 19
– I andra fall:

– Stärkelse:

– Glukos, glukossirap, maltodextrin och sirap av maltodextrin enligt KN-nummer
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):

Potatisstärkelse enligt KN-nummer 1108 13 00 som jämställs med en produkt som erhålls
genom bearbetning av majs:

(*) De bidragssater som fastställs i denna bilaga är från och med den 1 oktober 2004 inte tillämpliga på export till Bulgarien, från den 1
december 2005 till Rumänien, och från och med den 1 februari 2005 inte tillämpliga på varor enligt tabellerna I och II i protokoll nr 2
till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 som exporteras till Schweiziska
edsförbundet eller Furstendömet Liechtenstein.

L 132/14

SV

Europeiska unionens officiella tidning

19.5.2006
(EUR/100 kg)
Bidragssats per 100 kg basprodukt

Varuslag (1)

KN-nummer

ex 1006 30

Vid förutfastställelse
av bidrag

Övriga

Helt slipat ris:
– Rundkornigt

—

—

– Mellankornigt

—

—

1006 40 00

– Långkornigt
Brutet ris

—
—

—
—

1007 00 90

Sorghum, annat än hybrider, för utsäde

—

—

(1) När det gäller jordbruksprodukter som erhållits genom bearbetning av en basprodukt och/eller därmed likställd produkt, är de koefficienter tillämpliga som anges i bilaga
V till kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005.
(2) Om den aktuella varan klassificeras enligt KN-nummer 3505 10 50.
(3) Varor som förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1784/2003 eller som avses i artikel 2 i förordning (EEG) nr 2825/93 (EGT L 258, 16.10.1993, s. 6).
(4) För sirap enligt KN-nummer 1702 30 99, 1702 40 90 och 1702 60 90, som erhålls genom blandning av glukos- och fruktossirap, gäller exportbidraget endast
glukossirap.

