
A BIZOTTSÁG 810/2006/EK RENDELETE

(2006. május 31.)

a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK rendeletre (1) és külö-
nösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései
szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő
termékeknek a világpiaci árai, illetve árfolyamjegyzései
és ugyanezen termékek Közösségen belüli árai közötti
különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2) A visszatérítéseket azoknak az összetevőknek a figyelem-
bevételével kell rögzíteni, amelyeket az 1766/92/EGK
tanácsi rendeletnek az export-visszatérítések megadása,
valamint a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó
intézkedések tekintetében való alkalmazásának egyes
szabályait megállapító, 1995. június 29-i 1501/95/EK
bizottsági rendelet (2) 1. cikke említ.

(3) A malátára vonatkozó visszatérítést a szóban forgó
termékek előállításához szükséges gabonamennyiség
figyelembevételével kell kiszámítani. Ezek a mennyiségek
az 1501/95/EK rendeletben kerültek rögzítésre.

(4) A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelmé-
nyei szükségessé tehetik a visszatérítés differenciálását
egyes termékekre, rendeltetési helyük szerint.

(5) A visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni. A vissza-
térítés időszakon belül módosítható.

(6) E szabályok alkalmazása a gabonaágazat piacainak jelen-
legi helyzetére és különösen e termékeknek a Közösségen
belüli és a világpiaci jegyzéseire, illetve áraira, a mellék-
letben ismertetett összegek szerinti visszatérítés rögzítését
eredményezi.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A malátára irányadó, az 1784/2003/EK rendelet 1. cikk
bekezdés c) pontjában említett export-visszatérítések a mellék-
letben ismertetett összegekben kerültek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 1-jén lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. május 31-én.

a Bizottság részéről
J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

HU2006.6.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 147/13

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

(2) HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel
(HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

a Bizottság 2006. május 31-i rendeletéhez, a maláta exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

A termékek kódja Viszonylat Mértékegység A visszatérítések összege

1107 10 19 9000 A00 EUR/t 0,00

1107 10 99 9000 A00 EUR/t 0,00

1107 20 00 9000 A00 EUR/t 0,00

MEGJ.: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366.,
1987.12.24., 1. o.) határozza meg.

A viszonylatok numerikus kódjait a 2081/2003/EK rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) határozza meg.
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