
A BIZOTTSÁG 970/2004/EK RENDELETE

(2004. május 13.)

a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabá-
lyozott folyamatos pályázati eljárás keretében

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 31 cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) A bizonyos vajtípusokra vonatkozó export-visszatérítésekkel kapcsolatos állandó pályázati felhívás
közzétételéről szóló, 2004. március 26-i 581/2004/EK bizottsági rendelet (2) folyamatos pályázati
eljárásról rendelkezik.

(2) A bizonyos tejtermékek export-visszatérítésére vonatkozó pályázati eljárás megállapításáról szóló,
2004. március 26-i 580/2004/EK bizottsági rendelet (3) 5. cikkének értelmében és a pályázati felhí-
vásra beérkezett pályázatok megvizsgálását követően helyénvaló rögzíteni az export-visszatérítések
felső értékét a 2004. május 12-én záruló pályázati időszakra.

(3) A Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított
véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 581/2004/EK rendelettel megnyitott állandó pályázat 2004. május 12-én záruló pályázati időszakára a
visszatérítés maximális összege az említett rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében említett termékekre a
következő:

(EUR/100 kg)

Termék Export-visszatérítés nómenk-
latúrakód

Az export−visszatérítés maximális összege

Az 581/2004/EK rendelet 1.
cikke (1) bekezdésének első
francia bekezdésében említett
célállomású export esetén

Az 581/2004/EK rendelet 1.
cikke (1) bekezdésének

második francia bekezdésében
említett célállomású export

esetén

Vaj ex 0405 10 19 9500 — —

Vaj ex 0405 10 19 9700 — 155,30

Vajolaj ex 0405 90 10 9000 — 194,00

2. cikk

Ez a rendelet 2004. május 14-én lép hatályba.

HUL 179/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.5.14.

(1) HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb a 186/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított
rendelet.

(2) HL L 90., 2004.3.27., 64. o.
(3) HL L 90., 2004.3.27., 58. o.



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

Kelt Brüsszelben, 2004. május 13-án.

A Bizottság részéről
Franz FISCHLER

A Bizottság tagja
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