
A BIZOTTSÁG 1184/2004/EK RENDELETE

(2004. június 25.)

a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a sertéshús piacának közös szervezéséről szóló, 1975.
október 29-i 2759/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 13. cikke (3) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1) A 2759/75/EGK rendelet 13. cikkének értelmében a
rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében felsorolt termékek
világpiaci ára, valamint a Közösségen belüli ára közötti
különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2) E szabályok és kritériumok a sertéshúságazat piacainak
jelenlegi helyzetére való alkalmazásának eredményeként a
visszatérítést a következőképpen kell megállapítani.

(3) A 0210 19 81 KN-kód alá tartozó termékek esetében a
visszatérítés összegének megállapításakor figyelembe kell
venni egyfelől az e kód alá tartozó termékek minőségi
jellemzőit, másfelől az előállítási költségek előrelátható
világpiaci alakulását. Azonban a 0210 19 81 KN-kód
alá tartozó, egyes jellemzően olasz termékek esetében
továbbra is biztosítani kell a Közösség részvételét a
nemzetközi kereskedelemben.

(4) Az egyes, hagyományosan az 1601 00 és 1602 KN-
kódok alá tartozó termékek legfontosabb importőrjeinek
számító harmadik országokban tapasztalható versenyfel-
tételek miatt a fenti termékekre e helyzet figyelembevé-
telével kell a visszatérítés összegét megállapítani.
Azonban biztosítani kell, hogy a visszatérítés kizárólag
az élelmezési célra alkalmas anyagok nettó súlya után
járjon, az e készítményekben esetlegesen található csont
tömegének kivételével.

(5) A 2759/75/EGK rendelet 13. cikke értelmében a világ-
piaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei
szükségessé tehetik a 2759/75/EGK rendelet 1. cikkében
felsorolt termékek után járó visszatérítések differenciá-
lását a rendeltetési hely függvényében.

(6) A visszatérítések összegeit a 3846/87/EGK bizottsági
rendelet (2) által megállapított export-visszatérítési
nómenklatúra módosításainak figyelembevételével kell
megállapítani.

(7) A visszatérítés odaítélését a Közösség területén szabad-
forgalomba hozható termékekre kell korlátozni. Ezért a
támogatás elnyeréséhez a termékeket egy állategészség-
ügyi jelöléssel kell ellátni a 64/433/EGK tanácsi irány-
elvben (3), a 94/65/EK tanácsi irányelvben (4) és a 77/
99/EGK tanácsi irányelvben (5) leírtaknak megfelelően.

(8) Az e rendeletben előívt intézkedések összhangban
vannak a Sertéshúspiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2759/75/EGK rendelet 13. cikkében feltüntetett export-vissza-
térítésben részesített termékek listáját és e visszatérítés összegeit
a melléklet tartalmazza.

A termékeknek a:

— 64/433/EGK irányelv I. mellékletének XI. fejezetében,

— 94/65/EK irányelv I. mellékletének VI. fejezetében,

— 77/99/EGK irányelv B. mellékletének VI. fejezetében

előírtak szerint teljesíteniük kell az állategészségügyi jelölés felté-
teleit.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. június 28-án lép hatályba.

HU2004.6.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 227/9

(1) HL 282., 1975.11.1., 1. o. A legutóbb az 1365/2000/EK rendelettel
(HL 156., 2000.6.29., 5. o.) módosított rendelet.

(2) HL 366., 1987.12.24., 1. o. A legutóbb a 118/2003/EK rendelettel
(HL L 20., 2003.1.24., 3. o.) módosított rendelet.

(3) HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o. A legutóbb a 95/23/EK irány-
elvvel (HL 243., 1995.10.11., 7. o.) módosított irányelv.

(4) HL L 368., 1994.12.31., 10. o.
(5) HL 26., 1977.1.31., 85. o. A legutóbb a 97/76/EK irányelvvel (HL L

10., 1998.1.16., 25. o.) módosított irányelv.



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

Kelt Brüsszelben, 2004. június 25-én.

a Bizottság részéről
Franz FISCHLER

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

a sertéshús export-visszatérítéseinek rögzítéséről szóló, 2004. június 25-i bizottsági rendelethez

Termékkód Rendeltetési hely Mértékegység A visszatérítés összege

0210 11 31 9110 P08 EUR/100 kg 59,50

0210 11 31 9910 P08 EUR/100 kg 59,50

0210 19 81 9100 P08 EUR/100 kg 59,50

0210 19 81 9300 P08 EUR/100 kg 59,50

1601 00 91 9120 P08 EUR/100 kg 21,50

1601 00 99 9110 P08 EUR/100 kg 16,50

1602 41 10 9110 P08 EUR/100 kg 32,00

1602 41 10 9130 P08 EUR/100 kg 19,00

1602 42 10 9110 P08 EUR/100 kg 25,00

1602 42 10 9130 P08 EUR/100 kg 19,00

1602 49 19 9130 P08 EUR/100 kg 19,00

Megj: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetési hely kódok a módosított 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366,
2002.3.27., 1. o.) kerültek meghatározásra.
A numerikus rendeltetési hely kódok az 2081/2003/EK rendeletben (HL L 313, 2003.11.28., 11. o.) kerültek meghatározásra.
Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:
P08 Valamennyi viszonylat, Bulgária és Románia kivételével.

HUL 227/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.6.26.


