
A BIZOTTSÁG 2138/2004/EK RENDELETE

(2004. december 15.)

a 14/2004/EK rendeletnek a Kanári-szigetek tejjel és tejszínnel való ellátására vonatkozó ellátási
mérlege tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében a
Kanári-szigetek javára egyedi intézkedések bevezetéséről és az
1601/92/EGK rendelet (Poseican) hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2001. június 28-i 1454/2001/EK tanácsi rendeletre (1)
és különösen annak 3. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1) A legkülső régióknak bizonyos alapvető, emberi fogyasz-
tásra, feldolgozásra és mezőgazdasági inputanyagként
való felhasználásra szánt termékekkel, valamint élő
állattal és tojással történő ellátására vonatkozó ellátási
mérlegeknek és közösségi támogatásnak az
1452/2001/EK, az 1453/2001/EK és az 1454/2001/EK
tanácsi rendelet alapján történő megállapításáról szóló,
2003. december 30-i 14/2004/EK bizottsági rendelet (2)
a különleges ellátási rendszer hatálya alá tartozó termé-
kekre vonatkozóan megállapítja az Azori-szigetek,
Madeira és a Kanári-szigetek előzetes ellátási mérlegét
és rögzíti a közösségi támogatást.

(2) A Kanári-szigeteknek a 0402 91 és 0402 99 KN-kód alá
tartozó tejjel és tejszínnel történő ellátására vonatkozó

éves ellátási mérleg jelenlegi végrehajtása azt mutatja,
hogy az e termékekkel történő ellátásra megállapított
mennyiségek elmaradnak a követelmények mögött,
mivel az igények meghaladják a várt értékeket.

(3) Ebből következően az előbbiekben említett termék
mennyiségét az érintett régió tényleges szükségleteihez
kell igazítani.

(4) A 14/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani
kell.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 14/2004/EK rendelet V. melléklete az e rendelet mellékle-
tének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2004. december 15-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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(1) HL L 198., 2001.7.21., 45. o. A legutóbb az 1690/2004/EK rende-
lettel (HL L 305., 2004.10.1., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 3., 2004.1.7., 6. o. A legutóbb az 1997/2004/EK rendelettel
(HL L 344., 2004.11.20., 28. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

A 14/2004/EK rendelet V. mellékletének 11. részében található táblázat helyébe a következő lép:

„Árumegnevezés KN-kód Mennyiség
(tonna)

Támogatás
(EUR/tonna)

I II III (1)

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül (2) 0401 114 800 (3) 41 59 (4)

Tej és tejszín sűrítve vagy cukor, illetve más édesítőanyag hozzáadásával (2) 0402 28 600 (5) 41 59 (4)

Tej és tejszín sűrítve vagy cukor, illetve más édesítőanyag hozzáadásával, 15 tömeg-
százalékos vagy annál nagyobb zsírmentes tejszárazanyag-tartalommal és 3 tömeg-
százalékot meg nem haladó zsírtartalommal (6)

0402 91 19 9310 — 97 —

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém) (2) 0405 4 000 72 90 (4)

Sajt (2) 0406
0406 30
0406 90 23
0406 90 25
0406 90 27
0406 90 76
0406 90 78
0406 90 79
0406 90 81

15 000 72 90 (4)

0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88

1 900

Zsírmentes tejkészítmények 1901 90 99 800 — 59 (7)

Tejkészítmények gyermekeknek, tejzsírtartalom nélkül stb. 2106 90 92 45

(1) Eltérő rendelkezés hiányában EUR/100 kg nettó tömegben.
(2) Az érintett termékek és a vonatkozó lábjegyzetek megegyeznek az 1255/1999/EK rendelet 31. cikke szerinti export-visszatérítéseket meghatározó bizottsági rendelet alá

tartozókkal.
(3) Ebből 1 300 tonna a feldolgozó- és/vagy csomagolási ágazat számára.
(4) Az összeg megegyezik az ugyanezen KN-kódhoz tartozó termékhez az 1255/1999/EK rendelet 31. cikke alapján megítélt visszatérítéssel. Amennyiben az említett

rendelet 31. cikkében engedélyezett visszatérítések összege differenciált a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 2. cikke (1) bekezdése e)
pontjában és 2. cikke (1) bekezdése l) pontjában meghatározottak szerint, az összeg az azonos KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó legmagasabb visszatérítés
összegével (3846/87/EK rendelet, HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) lesz azonos.
A 2571/97/EK rendeletnek megfelelően megítélt vaj tekintetében az összeg megegyezik a II. oszlopban jelölttel.

(5) A következő bontásban:
— 7 250 tonna a 0402 91 és/vagy a 0402 99 KN-kód alatt közvetlen fogyasztásra,
— 5 350 tonna a 0402 91 és/vagy a 0402 99 KN-kód alatt a feldolgozó- és/vagy csomagolási ágazat számára,
— 16 000 tonna a 0402 10 és/vagy a 0402 21 KN-kód alatt a feldolgozó- és/vagy csomagolási ágazat számára.

(6) Amennyiben az e szám alá tartozó termék zsírmentes tejszárazanyagában a tejfehérje-tartalom (nitrogéntartalom × 6,38) 34 százaléknál kisebb, nem nyújtható
támogatás. Amennyiben az e szám alá tartozó por alakú termékek víztartalma meghaladja az 5 tömegszázalékot, nem nyújtható támogatás. A vámkezelés elvégzésekor
a kérelmezőnek az erre a célra rendszeresített nyilatkozatban be kell jelentenie a zsírmentes tejszárazanyag minimális tejfehérje-tartalmát és a por alakú termékek
maximális víztartalmát.

(7) A támogatás összege megegyezik a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre alkalmazandó visszatérítési ráta megálla-
pításáról szóló bizottsági rendeletben meghatározott, az 1520/2000/EK rendelettel nyújtott visszatérítés összegével.”
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