
A BIZOTTSÁG 1174/2004/EK RENDELETE

(2004. június 24.)

a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
1992. június 30-i 1766/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és külö-
nösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1766/92/EGK rendelet 13. cikkének rendelkezései
szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő
termékeknek a világpiaci árai és e termékeknek a Közös-
ségen belüli jegyzései vagy árai közötti különbség export-
visszatérítéssel fedezhető.

(2) Az 1766/92/EGK rendeletnek a gabonaalapú keverékta-
karmányokra vonatkozó import- és exportszabályozásra
való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról,
valamint az import- és exportengedélyek rendszerének a
gabona- és rizságazatban való alkalmazása sajátos szabá-
lyairól szóló 1162/95/EK rendelet módosításáról szóló,
1995. június 29-i 1517/95/EK bizottsági rendelet (2) 2.
cikke meghatározta azokat a sajátos kritériumokat,
amelyeket figyelembe kell venni az ezekre a termékekre
járó visszatérítés kiszámítása során.

(3) E számítás során figyelembe kell venni a gabonatermék-
tartalmat is. Az egyszerűsítés érdekében a visszatérítés a
„gabonakészítmények” két kategóriájára fizetendő, neve-
zetesen egyfelől a kukoricára, amely a legáltalánosabban
használt gabonaféle az exportált keveréktakarmányok

előállítása során, valamint a kukoricaalapú termékekre,
másfelől az „egyéb gabonafélékre”, amely utóbbi kategó-
riába tartozik a kukorica, illetve kukoricaalapú termékek
kivételével valamennyi egyéb, visszatérítésben részesíthető
gabonakészítmény. Visszatérítés a keveréktakarmányban
lévő gabonatermék mennyiségére jár.

(4) Ezen túlmenően a visszatérítés összegének megállapítá-
sakor figyelembe kell venni ezeknek a termékeknek a
világpiaci értékesítési lehetőségeit és feltételeit, a közös-
ségi piacon jelentkező zavarok elkerülésének szükséges-
ségét és az export gazdasági vonatkozásait is.

(5) A gabonapiac jelenlegi helyzete és különösen az ellátás
biztosításának kilátásai miatt az export-visszatérítéseket
be kell szüntetni.

(6) A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött
határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1766/92/EGK rendelet szerinti és az 1517/95/EK rendelet
hatálya alá tartozó keveréktakarmányok exportjára alkalma-
zandó visszatérítések a jelen rendelet melléklete szerint kerülnek
rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. június 25-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2004. június 24-én.

a Bizottság részéről
Franz FISCHLER

a Bizottság tagja

HU2004.6.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 224/37

(1) HL L 181., 1992.7.1., 21. o. A legutóbb a(z) 1104/2003/EK rende-
lettel (HL L 158., 2003.6.27., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 147., 1995.6.30., 51. o.



MELLÉKLET

a Bizottság 2004. június 24-i rendeletéhez, a gabonaalapú keveréktakarmányok exportjára alkalmazandó vissza-
térítések rögzítéséről

Az export-visszatérítésben részesülő termékek kódja:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Gabonakészítmények Viszonylat Mértékegység A visszatérítések
összege

Kukorica és kukoricaalapú termékek:
KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23,
1904 10 10 kódok

C10 EUR/t 0,00

Gabonakészítmények, a kukorica és a kukoricaalapú
termékek kivételével

C10 EUR/t 0,00

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

C10: Valamennyi viszonylat.

HUL 224/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.6.25.


