
A BIZOTTSÁG 1718/2005/EK RENDELETE

(2005. október 19.)

a gabona- és rizságazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában
exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabnafélék piacának közös szervezéséröl szólo,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az 2003. szeptember 29-i 1785/2003/EK tanácsi
rendeletre (2) és különösen annak 14. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2005. szeptember 30 től alkalmazandó, a mellékletben
felsorolt, és a Szerződés I. melléklete által nem szabályo-
zott, áru formában exportált termékekre vonatkozó
visszatérítési rátákat a Bizottság 1585/2005/EK rende-
lete (3) rögzíti.

(2) A 1585/2005/EK rendeletben foglalt szabályoknak és
feltételeknek a Bizottság számára hozzáférhető jelenlegi
információkra történő alkalmazásából következik, hogy a
jelenleg alkalmazandó visszatérítési ráták a mellékletben
feltüntetett módon változnak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1585/2005/EK rendeletben rögzített visszatérítési ráták a
mellékletben feltüntetett módon változnak.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. október 20-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. október 19-én.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

a Bizottság tagja
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(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. A(z) 1154/2005/EK bizottsági rende-
lettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 270., 2003.10.21., 96. o.
(3) HL L 254., 2005.9.30., 22. o.



MELLÉKLET

A szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékek esetén
2005. október 20-tól alkalmazandó visszatérítési ráták (*)

(EUR/100 kg)

KN-kód A termék megnevezése (1)

Az alaptermék 100 kg-jára számított
visszatérítési ráta

A visszatérítés
előzetes rögzí-
tése esetén

Egyéb

1001 10 00 Durumbúza:

– az Amerikai Egyesült Államokba szállított, 1902 11 és 1902 19 KN-kód alá tartozó
termékek exportja esetén

— —

– egyéb esetekben — —

1001 90 99 Közönséges búza és a kétszeres

– az Amerikai Egyesült Államokba szállított, 1902 11 és 1902 19 KN-kód alá tartozó
termékek exportja esetén

— —

– egyéb esetekben

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (2) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó — —

– – amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra — —

– – egyéb esetekben — —

1002 00 00 Rozs — —

1003 00 90 Árpa

– amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra — —

– egyéb esetekben — —

1004 00 00 Zab — —

1005 90 00 Kukorica (csemegekukorica) a következő formában felhasználva

– keményítő:

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (2) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó 1,699 1,699

– – amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra 1,846 1,846

– – egyéb esetekben 3,320 3,320

– az 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79 és 2106 90 55 KN-kód alá tartozó (4) glükóz, glükózszirup,
maltodextrin, maltodextrinszirup

– – amikor az 1043/2005/EK rendelet (2) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó 0,869 0,869

– – amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra 1,385 1,385

– – egyéb esetekben 2,490 2,490

– amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra 1,846 1,846

– egyéb (ideértve a feldolgozatlan kukoricát) 3,320 3,320

Az 1108 13 00 KN-kód alá tartozó burgonyakeményítő, hasonlóan a feldolgozott kukori-
cából nyerhető termékekhez

– amikor az 1043/2005/EK rendelet (2) 15. cikke (3) bekezdése alkalmazandó 1,140 1,140

– amikor a 2208 alszám (3) alá tartozó termékek kerülnek exportálásra 1,846 1,846

– egyéb esetekben 3,320 3,320
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(*) Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jén kezdődő hatállyal nem kell alkalmazni Bulgáriába irányuló export
esetén, és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött megállapodás
2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jén kezdődő hatállyal a Svájci Államszövetségbe vagy a Liechtensteini
Hercegségbe exportáltak.



(EUR/100 kg)

KN-kód A termék megnevezése (1)

Az alaptermék 100 kg-jára számított
visszatérítési ráta

A visszatérítés
előzetes rögzí-
tése esetén

Egyéb

ex 1006 30 Teljesen hántolt rizs:

– kerekszemű — —

– közepesszemű — —

– hosszúszemű — —

1006 40 00 Tört rizs — —

1007 00 90 Nem hibrid, vetésre szánt cirokmag — —

(1) Amennyiben alaptermék, illetve megfeleltetett termékek feldolgozásával előállított mezőgazdasági termékekről van szó, az 1043/2005/EK bizottsági rendelet V. mellék-
letében meghatározott együtthatók alkalmazandók.

(2) Az érintett termékek a 3505 10 50 KN-kód alá tartoznak.
(3) Az 1784/2003/EK rendelet III. mellékletében felsorolt vagy a 2825/93/EGK rendelet 2. cikkében említett termékek (HL L 258., 1993.10.16., 6. o.).
(4) Az NC 1702 30 99, 1702 40 90 és 1702 60 90 KN-kód alá tartozó, glükóz- és fruktózszirup összekeveréséből származó szirupok esetén az export-visszatérítés csak a

glükózszirupra nyújtható.

HUL 274/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.10.20.


