
A BIZOTTSÁG 1162/2004/EK RENDELETE

(2004. június 24.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonat-
kozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről
szóló, 1999. május 15-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1)
és különösen annak 31. cikkének (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1255/1999/EK rendelet 31. cikkének (1) bekezdése
rendelkezik arról, hogy az e rendelet 1. cikkének a), b), c),
d), e), és g) pontjában felsorolt termékek világpiaci és
közösségi árai közötti különbség export-visszatérítésből
fedezhető. A Szerződés I. mellékletében nem szereplő
áruk formájában exportált egyes mezőgazdasági termé-
kekre vonatkozó export-visszatérítési rendszer közös
részletes szabályairól, valamint az e visszatérítések össze-
gének megállapítására szolgáló szempontokról szóló,
2000. július 13-i 1520/2000/EK bizottsági rendelet (2)
meghatározza azokat a termékeket, amelyekre visszatérí-
tési rátát kell rögzíteni, abban az esetben alkalmazva, ha
ezek a termékek az 1255/1999/EK rendelet II. mellékle-
tében felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre.

(2) Az 1520/2000/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével
összhangban minden egyes kérdéses alaptermékre 100
kg-ként minden hónapban rögzíteni kell a visszatérítési
rátát.

(3) Mindazonáltal a Szerződés I. mellékletében nem szereplő
áruk formájában exportált egyes tejtermékek esetében
magas visszatérítési ráták előzetes rögzítésével a visszaté-
rítésekkel kapcsolatosan vállalt kötelezettségek veszélybe
kerülhetnek. Szükséges megfelelő óvintézkedéseket tenni
a veszély elkerülése érdekében, mindazonáltal a hosszú
lejáratú szerződések megkötésének elkerülése nélkül. Az
egyedi visszatérítési ráták rögzítése az ezen termékekkel
kapcsolatos visszatérítések előzetes megállapítására
módot ad e két cél teljesítésére.

(4) Az 1520/2000/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése
rendelkezik arról, hogy a visszatérítési ráták rögzítésekor
adott esetben figyelembe veendők a szóban forgó termék
közös piacszervezéséről szóló rendeletnek megfelelően,
az 1520/2000/EK rendelet A. mellékletében feltüntetett
alaptermékekre vagy a megfeleltetett termékekre vonat-

kozó, minden tagállamban érvényes termelési visszatérí-
tések, támogatások vagy azonos hatású intézkedések.

(5) Az 1255/1999/EK rendelet 12. cikkének (1) bekezdése
rendelkezik arról, hogy támogatás nyújtható a Közös-
ségben előállított és kazeinné feldolgozott fölözött tejre,
ha ez a tej és az abból előállított kazein megfelel bizo-
nyos szabványoknak.

(6) A vaj csökkentett áron történő értékesítéséről, valamint a
cukrászati termékek, jégkrém és egyéb élelmiszerek előál-
lítása során felhasznált tejszínre, vajra és vajkoncentrá-
tumra vonatkozó támogatás nyújtásáról szóló, 1997.
december 15-i 2571/97/EK bizottsági rendelet (3) megha-
tározza, hogy a csökkentett árú vajat és tejszínt a bizo-
nyos termékek előállításával foglalkozó iparágak számára
hozzáférhetővé kell tenni.

(7) Szükséges a pontos irányítás folytonosságának biztosí-
tása, figyelembe véve a becsült kiadásokat és a költségve-
tésben rendelkezésre álló pénzeszközöket.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1520/2000/EK rendelet A. mellékletében és az 1255/1999/
EK rendelet 1. cikkében feltüntetett, illetve az 1255/1999/EK
rendelet II. mellékletében felsorolt áruk formájában exportált
alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták az e rendelet
mellékletében foglalt termékek tekintetében a jelen melléklet
szerint kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. június 25-én lép hatályba.
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(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 177., 2000.7.15., 1. o. A legutóbb az 543/2004/EK bizottsági
rendelettel (HL L 87., 2004.3.25., 8. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 350., 1997.12.20., 3. o. A legutóbb a 186/2004/EK rendelettel
(HL L 29., 2004.2.3., 6. o.) módosított rendelet.



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

Kelt Brüsszelben, 2004. június 24-én.

a Bizottság részéről
Erkki LIIKANEN

a Bizottság tagja

HUL 224/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.6.25.



MELLÉKLET

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre 2004. június 25-tól
vonatkozó visszatérítési ráták

KN-kód Leírás

Visszatérítési ráta euró/
100kg-ban

A visszaté-
rítési ráta
előzetes
rögzítése
esetén

Egyéb

ex 0402 10 19 Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem
tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint
az 1,5 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 2):

a) 3501-es KN-kóddal jelölt termékek kivitelekor — —

b) Egyéb termékek kivitelekor 20,30 29,00

ex 0402 21 19 Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem
tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint
a 26% zsírtartalmat meg nem haladva (PG 3):

a) A 2571/97/EK rendelet szerint előállított, csökkentett árú, a PG 3-
nak megfeleltetett termékek formájában vajat vagy tejszínt tartalmazó
áruk kivitelekor

26,12 37,31

b) Egyéb termékek kivitelekor 49,00 70,00

ex 0405 10 Súly szerint 82% (PG 6) zsírtartalmú vaj:

a) A 2571/97/EK rendeletben meghatározott szabványokkal össz-
hangban előállított, csökkentett árú vajat vagy tejszínt tartalmazó
áruk kivitelekor

35,00 50,00

b) 2106 90 98 KN-kóddal jelölt, 40% vagy nagyobb súlyú tejzsírt
tartalmazó termékek kivitelekor

99,58 142,25

c) Egyéb termékek kivitelekor 94,50 135,00
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