
A BIZOTTSÁG 267/2005/EK RENDELETE

(2005. február 17.)

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes
termékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorpiac közös szervezéséről szóló, 2001. június
19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
27. cikke (5) bekezdésének a) pontjára és (15) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikkének (1) és (2) bekez-
dése gondoskodik arról, hogy az e rendelet 1. cikke (1)
bekezdésének a), c), d), f), g) és h) pontjában felsorolt
termékek világpiaci árai és a közösségi árak közötti
különbség fedezhető export-visszatérítésből, ha ezeket a
termékeket e rendelet V. mellékletében felsorolt áruk
formájában exportálják. A Szerződés I. mellékletében
nem szereplő áruk formájában exportált egyes mezőgaz-
dasági termékekre vonatkozó export-visszatérítési rend-
szer közös részletes szabályairól, valamint az e visszaté-
rítések összegének megállapítására szolgáló szempon-
tokról szóló, 2000. július 13-i 1520/2000/EK bizottsági
rendelet (2) meghatározza azokat a termékeket, amelyekre
visszatérítési rátát kell rögzíteni, abban az esetben alkal-
mazva, ha ezek a termékek az 1260/2001/EK rendelet I.
mellékletében felsorolt áruk formájában kerülnek kivi-
telre.

(2) Az 1520/2000/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésével
összhangban minden egyes kérdéses alaptermékre
100 kg-ként minden hónapban rögzíteni kell a visszaté-
rítési rátát.

(3) Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikkének (3) bekezdése
meghatározza, hogy egy bizonyos áru által tartalmazott
termékre vonatkozó export-visszatérítés nem haladhatja
meg az abban az esetben alkalmazandó visszatérítést,
ha a termék további feldolgozás nélkül kerül kivitelre.

(4) Az ebben a rendeletben rögzített visszatérítéseket meg
lehet állapítani előre, mivel a piac helyzete az elkövetke-
zendő pár hónapban pillanatnyilag nem meghatározható.

(5) A vállalt kötelezettségek veszélybe kerülhetnek a magas
visszatérítési ráták előzetes rögzítésével tekintettel azokra
a visszatérítésekre, amelyek a Szerződés I. mellékletében
nem szereplő mezőgazdasági termékeket tartalmazó áruk
kivitelére nyújthatók. Ezért ilyen helyzetben szükség van
óvintézkedésekre, mindazonáltal a hosszú lejáratú szerző-
dések megkötésének elkerülése nélkül. Az egyedi vissza-
térítési ráta rögzítése a visszatérítések előzetes megállapí-
tására módot ad ezeknek az eltérő céloknak a teljesíté-
sére.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1520/2000/EK rendelet A. mellékletében és az
1260/2001/EK rendelet 1. cikkének (1) és (2) bekezdésében
feltüntetett, illetve az 1260/2001/EK rendelet V. mellékletében
felsorolt áruk formájában exportált alaptermékekre vonatkozó
visszatérítési ráták ennek a rendeletnek a melléklete szerint
kerülnek rögzítésre.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. február 18-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. február 17-én.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök

HUL 47/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.2.18.

(1) HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági
rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 177., 2000.7.15., 1. o. A legutóbb a 668/2004/EK rendelettel
(HL L 168., 2004.5.1., 14. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre
2005. február 18-i vonatkozó visszatérítési ráták (1)

KN-kód Leírás

Visszatérítési ráta EUR/100 kg-ban

A visszatérítési ráta előzetes
rögzítése esetén Egyéb

1701 99 10 fehér cukor 36,75 36,75

HU2005.2.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 47/7

(1) Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jei hatállyal kezdődően nem kell alkalmazni a Bulgáriába irányuló
export esetén és azon áruk esetén, amelyeket az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én létrejött
megállapodás 2. jegyzőkönyve I. és II. táblázata felsorol, és 2005. február 1-jei hatállyal kezdődően a Svájci Államszövetségbe vagy a
Lichtensteini Hercegségbe exportáltak.


