
A BIZOTTSÁG 1308/2004/EK RENDELETE

(2004. július 15.)

a gabona- és rizságazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a rizs piacának közös szervezéséről szóló, 1995.
december 22-i 3072/95/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen
annak 8. cikke - e) pontjára,

mivel:

(1) Az 1722/93/EGK, illetőleg az 1418/79/EGK tanácsi
rendeletnek a gabona-, illetőleg rizságazatban alkalmazott
termelési visszatérítésekre való alkalmazása részletes
szabályainak megállapításáról szóló, 1993. június 30-i
1722/93/EGK bizottsági rendelet (3) meghatározta a
termelési visszatérítések engedélyezésének feltételeit. A
kiszámítás alapját ugyanezen rendelet 3. cikke határozta
meg. Az így kiszámított visszatérítést havonta egyszer
kell rögzíteni, és módosítható, ha a kukorica és/vagy a
búza árai jelentősen megváltoznak.

(2) A pontos fizetendő összeg megállapítása érdekében az e
rendelet által rögzítendő termelési visszatérítéseket
súlyozni szükséges az 1722/93/EGK rendelet II. mellék-
letében meghatározott együtthatókkal.

(3) A Gabonapiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött
határidőn belül nem nyilványított véleményt.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1722/93/EGK rendelet 3. cikke (2) bekezdésében meghatá-
rozott termelési visszatérítés:

a) 00,00 EUR/t a kukoricában, a búzában, az árpában, a
zabban, a rizsben vagy a törtrizsben lévő keményítő tonná-
jára vonatkoztatva;

b) 9,62 EUR/t a burgonyában lévő keményítő tonnájára vonat-
koztatva.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. július 16-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2004. július 15-én.

a Bizottság részéről
Franz FISCHLER

a Bizottság tagja
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