
A BIZOTTSÁG 857/2006/EK RENDELETE

(2006. június 12.)

a héjas gyümölcsökre vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról az A1 rendszer keretében
(hámozott mandula, héjas mogyoró, hámozott mogyoró, héjas közönséges dió)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló,
1996. október 28-i 2200/96/EK (1) bizottsági rendeletre és
különösen annak 35. cikke (3) bekezdésének harmadik albekez-
désére,

mivel:

(1) Az 1961/2001/EK bizottsági rendelet (2) megállapítja a
gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések
alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2) A 2200/96/EK rendelet 35. cikke (1) bekezdésének értel-
mében az e termékek gazdaságilag jelentős exportjának
biztosításához szükséges mértékben a Közösség által
exportált termékek export-visszatérítés tárgyát képez-
hetik, figyelembe véve a Szerződés 300. cikkével össz-
hangban létrejött megállapodásokból adódó korlátozá-
sokat.

(3) A 2200/96/EK rendelet 35. cikke (2) bekezdésének értel-
mében ügyelni kell arra, hogy a visszatérítés szabályozása
nyomán kialakult kereskedelmi folyamatokban ne kelet-
kezzen zavar. Ezen oknál fogva, valamint a gyümölcs- és
zöldségfélék kivitelének szezonális jellegéből adódóan,
termékenként rögzíteni kell a tervezett mennyiséget az
export-visszatérítéseknél alkalmazott, mezőgazdasági
termékekre vonatkozó nómenklatúra alapján, amelyet a
3846/87/EGK bizottsági rendelet (3) állapított meg. Ezen
mennyiségeket az illető termékek többé, illetve kevésbé
romlandó jellegének figyelembevételével kell elosztani.

(4) A 2200/96/EK rendelet 35. cikke (4) bekezdésének értel-
mében a visszatérítések meghatározásánál figyelembe kell
venni egyrészt a zöldség- és gyümölcstermékek közösségi
piaci árának és kínálatának, másrészt a nemzetközi keres-
kedelemben érvényes áraknak a jelenlegi helyzetét és
várható alakulását. Figyelembe kell továbbá venni az érté-
kesítési és szállítási költségeket, valamint a tervezett
kivitel gazdasági aspektusát.

(5) A 2200/96/EK rendelet 35. cikke (5) bekezdésének értel-
mében a közösségi piaci árakat az export szempontjából
legkedvezőbb árak figyelembevételével határozzák meg.

(6) A nemzetközi kereskedelemben uralkodó állapotok vagy
egyes piacok különleges követelményei szükségessé

tehetik bizonyos termékekre vonatkozó visszatérítések
differenciálását a termék rendeltetési helyének függvé-
nyében.

(7) Gazdaságilag számottevő kivitel jelenleg a héj nélküli
mandula, héjas mogyoró és dió esetében érhető el.

(8) Mivel a héjas gyümölcsök viszonylag jól tárolhatóak, az
export-visszatérítések hosszabb időszakokra állapíthatók
meg.

(9) A rendelkezésre álló erőforrások minél hatékonyabb
felhasználása érdekében, és tekintettel a közösségi export
szerkezetére, a héjas gyümölcsökre vonatkozó export-
visszatérítéseket az A1 rendszer alapján kell megállapí-
tani.

(10) Az Európai Közösség, valamint Románia és Bulgária
között az Európa-megállapodások keretében zajló tárgya-
lások célja elsősorban az érintett piac közös szervezé-
sének hatálya alá tartozó termékek kereskedelmének libe-
ralizálása. Az export-visszatérítéseket ezért erre a két
országra vonatkozóan el kell törölni.

(11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A héjas gyümölcsök esetében alkalmazandó export-
visszatérítések mértékét, az engedély iránti kérelmek benyújtá-
sának időszakát és a tervezett mennyiséget e rendelet melléklete
rögzíti.

(2) Az 1291/2000/EK bizottsági rendelet (4) 16. cikkében
említett, az élelmiszer-segélyezés keretében kibocsátott engedé-
lyeket nem sorolják az e rendelet mellékletében említett
mennyiséghez.

(3) Az 1961/2001/EK rendelet 5. cikke (6) bekezdésének
sérelme nélkül, az A1 engedély három hónapig érvényes.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. június 24-én lép hatályba.
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(1) HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK bizottsági
rendelettel (HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel
(HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 366., 1987.12.24., 1. o. A legutóbb a 2180/2003/EK rende-
lettel (HL L 335., 2003.12.22., 1. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 410/2006/EK rendelettel
(HL L 71., 2006.3.10., 7. o.) módosított rendelet.



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

Kelt Brüsszelben, 2006. június 12-én.

a Bizottság részéről
J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

MELLÉKLET

a héjas gyümölcsökre vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról szóló 2006. június 12-én bizottsági
rendelethez (A1 rendszer)

Az engedély iránti kérelmek benyújtásának időszaka: 2006. június 24-től december 24-ig.

Termékkód (1) Rendeltetési hely (2) Visszatérítés összege
(euro/nettó t)

Tervezett mennyiség
(tonna)

0802 12 90 9000 F08 45 1 200

0802 21 00 9000 F08 53 600

0802 22 00 9000 F08 103 4 000

0802 31 00 9000 F08 66 600

(1) A termékkódokat a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelet rögzíti (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).
(2) Az A sorozatba tartozó rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK rendelet II. melléklete rögzíti. A rendeltetési helyek numerikus

kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) rögzíti.
Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:
F08: Minden rendeltetési hely, Bulgária és Románia kivételével.
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