
NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 39/2004 
 

z 9. januára 2004, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa príloha V k nariadeniu Rady (ES) č. 1260/2001  
o spoločnej organizácii trhu s cukrom 

 
 

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 

 
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,  
 
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii 
trhu s cukrom1 a najmä na jeho článok 27 ods. 15, 
 
keďže: 
 
(1) podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa môžu poskytnúť vývozné náhrady na 

vývoz určitých výrobkov, na ktoré sa vzťahuje uvedené nariadenie a ktoré sa vyvážajú vo 
forme tovarov vymenovaných v prílohe V, menovite vo forme aktívnych kvasiniek 
patriacich pod číselné znaky KN 2102 10 31 a 2102 10 39; 

 
(2) podľa článku 1 ods. 2 písm. f) nariadenia Komisie (ES) č. 314/2002 z 20. februára 2002 

týkajúceho sa vykonávacích predpisov k systému kvót v odvetví cukru2, nebudú sa od 1. 
februára 2004 brať do úvahy a započítavať do výroby cukru v zmysle článku 13 až 18 
nariadenia (ES) č. 1260/2001 tie množstvá cukrových sirupov, ktoré sa použijú na výrobu 
aktívnych kvasiniek. V súvislosti s tým by sa preto od rovnakého dátumu mala zrušiť 
možnosť poskytovania vývozných náhrad na tie množstvá cukru, ktoré sa použijú na 
výrobu aktívnych kvasiniek; 

 
(3) príloha V nariadenia (ES) č. 1260/2001 by sa preto mala príslušne zmeniť; 
 
(4) Riadiaci výbor pre cukor neposkytol stanovisko v lehote stanovenej jeho predsedom , 
 
 
PRIJALA TOTO NARIADENIE: 
 

Článok 1 
 

V prílohe V nariadenia (ES) č. 1260/2001 sa zrušujú riadky patriace k číselným znakom KN 
ex 2102, 2102 10, 2102 10 31 a 2102 10 39. 
 

Článok 2 
 

                                                
1 Ú. v. ES L 178 z 30.6.2001. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 2196/2003  
   (Ú. v. EÚ L 328 zo 17.12.2003, s. 17). 
2 Ú. v. ES L 50 z 21.2.2002, s. 40. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 38/2004 (pozri 
  s. 13 tohto úradného vestníka). 



Toto nariadenie nadobúda účinnosť deň nasledujúci po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie.  
 
Bude sa uplatňovať  od 1. februára 2004.  
 
 

Článok 3 
 
 
Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je uplatniteľné vo všetkých členských 
štátoch. 
 
 
V Bruseli 9. januára 2004 
 

Za Komisiu 
Franz FISCHLER 
člen Komisie 

 
 
 


