
A BIZOTTSÁG 1606/2004/EK RENDELETE

(2004. szeptember 14.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára
vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tojás piacának közös szervezéséről szóló, 1975.
október 29-i 2771/75/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 8. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2771/75/EGK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése a
rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében felsorolt termékek
nemzetközi kereskedelmi árai és a Közösségen belüli árak
közötti különbség fedezésére export-visszatérítést biztosít
abban az esetben, ha ezen áruk a rendelet mellékletében
felsorolt áruk formájában kerülnek kivitelre. A Szerződés
I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált
egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó export-
visszatérítési rendszer alkalmazásának közös, részletes
szabályairól, valamint az e visszatérítések összegének
megállapítására szolgáló szempontokról szóló, 2000.
július 13-i 1520/2000/EK bizottsági rendelet (2) kijelöli
azokat a termékeket, melyekhez visszatérítési rátát kell
rögzíteni, amely rátát akkor kell alkalmazni, ha a termék
a 2771/75/EGK rendelet I. mellékletében felsorolt áru
formájában kerül exportálásra.

(2) Az 1520/2000/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésével
összhangban minden szóban forgó alaptermék 100 kg-
jára számított visszatérítési rátát ugyanolyan hosszú

időszakra kell rögzíteni, mint amely ugyanezen termékek
feldolgozatlan formában történő exportja után járó
visszatérítésekre vonatkozik.

(3) Az Uruguayi Forduló során megkötött mezőgazdasági
megállapodás 11. cikke úgy rendelkezik, hogy a terméket
tartalmazó áru után a termékre járó export-visszatérítés
nem haladhatja meg a feldolgozatlan termék exportálása
esetén járó visszatérítés összegét.

(4) Biztosítani kell a szigorú ügymenet folyamatosságát,
figyelembe véve a becsült kiadásokat és a költségvetésben
rendelkezésre álló pénzeszközöket.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Baromfihús- és Tojáspiaci Irányítóbizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1520/2000/EK rendelet A mellékletében és a 2771/75/EGK
rendelet 1. cikke (1) bekezdésében felsorolt, és a 2771/75/EGK
rendelet I. mellékletében felsorolt áruk formájában exportált
alaptermékekre alkalmazandó visszatérítési ráták az e rendelet
mellékletében megállapítottaknak megfelelően kerülnek rögzí-
tésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. szeptember 15-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 14-én.

a Bizottság részéről
Olli REHN

a Bizottság tagja

HU2004.9.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 292/19

(1) HL L 282., 1975.11.1., 49. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel
(HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 177., 2000.7.15., 1. o. A legutóbb a 886/2004/EK rendelettel
(HL L 168., 2004.5.1., 14. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára
2004. szeptember 15-től érvényes visszatérítési ráták

(EUR/100 kg)

KN-kód Leírás Rendeltetési hely (1) Visszatérítési ráta

0407 00 Héjas, friss, tartósított vagy főtt madártojás:

– Baromfitojás:

0407 00 30 – – Egyéb:

a) A 3502 11 90 és 3502 19 90 KN-kód alá tartozó
tojásfehérje-albumin kivitele esetén

02 6,00

03 25,00

04 3,00

b) Egyéb áruk kivitele esetén 01 3,00

0408 Héj nélküli madártojás és friss, szárított, gőzön vagy forró
vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy egyéb módon
tartósított, hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítőszert tartal-
mazó/nem tartalmazó tojássárgája:

– Tojássárgája:

0408 11 – – Szárított:

ex 0408 11 80 – – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

nem édesített 01 40,00

0408 19 – – Egyéb:

– – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

ex 0408 19 81 – – – – Folyékony:

nem édesített 01 20,00

ex 0408 19 89 – – – – Fagyasztott:

nem édesített 01 20,00

– Egyéb:

0408 91 – – Szárított:

ex 0408 91 80 – – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

nem édesített 01 75,00

0408 99 – – Egyéb:

ex 0408 99 80 – – – Emberi fogyasztásra alkalmas:

nem édesített 01 19,00

(1) A rendeltetési helyek a következők:
01 harmadik országok,
02 Kuvait, Bahrain, Omán, Katar, Egyesült Arab Emírségek, Jemen, Törökország, Hong Kong SAR és Oroszország,
03 Dél-Korea, Japán, Malajzia, Thaiföld, Tajvan és a Fülöp-szigetek,
04 az összes rendeltetési hely kivéve Svájcot és a 02 illetve 03 alatt felsoroltakat.

HUL 292/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.9.15.


