
A BIZOTTSÁG 499/2005/EK RENDELETE

(2005. március 31.)

a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált
termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001.
június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen
annak 27. cikk (5) bekezdés 2. albekezdésére,

mivel:

(1) Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke alapján az e rend-
elet 1. cikk 1) bekezdés d) pontjában említett termékek
világpiaci árfolyamai vagy árai és a közösségi áraik
közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2) Az export-visszatérítések cukorágazatban való alkalma-
zása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1995.
szeptember 7-i 2135/95/EK bizottsági rendelet (2) 3.
cikke értelmében az 1260/2001/EK rendelet 1. cikk (1)
bekezdés d) pontjában felsorolt termékek 100 kilo-
grammjára vetített export-visszatérítésnek meg kell
egyeznie az alapösszeg és a szóban forgó termék
szacharóz-tartalmának a szorzatával, mely utóbbi adott
esetben növelendő a szacharózban kifejezett egyéb cukor-
tartalommal. A szóban forgó termékre vonatkozó
szacharóz-tartalmat a 2135/95/EK rendelet 3. cikke
alapján határozzák meg.

(3) Az 1260/2001/EK rendelet 30. cikk (3) bekezdése értel-
mében a feldolgozatlanul exportált szorbóz esetében a
visszatérítés alapösszege egyenlő a visszatérítés alapösz-
szegének a vegyiparban használt egyes cukortermékekre
nyújtott termelési visszatérítések tekintetében az
1260/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes
szabályainak megállapításáról szóló, 2001. június 27-i
1265/2001/EK bizottsági rendelet (3) által meghatározott,
az ezen utóbbi rendelet mellékletében felsorolt termék-
ekre vonatkozó hatályos termelési visszatérítés egy száza-
dával csökkentett összegével.

(4) Az 1260/2001/EK rendelet 30. cikk (1) bekezdése értel-
mében az említett rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont-
jában felsorolt egyéb, feldolgozás nélkül exportált
termékek esetében a visszatérítés alapösszege megegyezik

egy, az alábbiak figyelembevételével megállapított összeg
egy századával: egyrészt a fehércukornak a Közösség nem
deficites területeire vonatkozó, arra a hónapra érvényes
intervenciós ára, amelyre az alapösszeget rögzítik, vala-
mint a fehércukor világpiaci árfolyamai illetve árai
közötti különbség, másrészt a közösségi alaptermékek
harmadik országokba exportálandó feldolgozott áruk
gyártása során történő felhasználása, valamint az aktív
feldolgozási eljárásra vonatkozó megállapodások kere-
tében behozott harmadik országbeli termékek felhaszná-
lása közötti egyensúly megteremtésének szükségessége.

(5) Az 1260/2001/EK rendelet 30. cikkének (4) bekezdése
értelmében a visszatérítés alapösszegének alkalmazása
korlátozható csupán egyes termékekre az említett rend-
elet 1. cikk (1) bekezdés d) pontjában felsorolt termékek
közül.

(6) Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke értelmében az emlí-
tett rendelet 1. cikk (1) bekezdés f), g) és h) pontjában
felsorolt, feldolgozatlan állapotban exportált termékek
kivitelére visszatérítés nyújtható. A visszatérítés mértékét
a szárazanyag-tartalom 100 kilogrammjára vetítve kell
meghatározni, figyelembe véve különösen az
1702 30 91 KN-kód alá tartozó termékek kivitelére alkal-
mazandó visszatérítést, az 1260/2001/EK rendelet 1. cikk
(1) bekezdés d) pontjában felsorolt termékek kivitelére
alkalmazandó visszatérítést, valamint a tervezett export
gazdasági vonatkozásait. Az említett (1) bekezdés f) és
g) pontjában felsorolt termékek esetében csak azokra a
termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek eleget tesznek
a 2135/95/EK rendelet 5. cikkében előírt feltételeknek; a
h) pontban felsorolt termékek esetében pedig csak azokra
a termékekre nyújtható visszatérítés, amelyek megfelelnek
a 2135/95/EK rendelet 6. cikkében előírt feltételeknek.

(7) A fent említett visszatérítéseket havonta kell rögzíteni. A
visszatérítés a közbenső időszakban módosítható.

(8) Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikk (5) bekezdés első
albekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében felso-
rolt termékekre nyújtott visszatérítés a rendeltetési hely
függvényében változhat, amennyiben ezt a világpiaci
helyzet, vagy egyes piacok különleges igényei szükségessé
teszik.

(9) A cukor nyugat-balkáni országokból érkező kedvezmé-
nyes importjának 2001. eleje óta tapasztalható jelentős
és gyors megnövekedése, valamint a Közösség ezen
országokba irányuló cukorexportja erőteljesen mester-
séges jelleget mutat.
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(1) HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb az 39/2004/EK bizottsági
rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 6. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 214., 1995.9.8., 16. o.
(3) HL L 178., 2001.6.30., 63. o.



(10) A cukorágazat export-visszatérítésben részesült termék-
einek a Közösségbe történő újbóli behozatalával kapcso-
latos visszaélések elkerülése végett a nyugat-balkáni
országok tekintetében az e rendeletben említett termék-
ekre nem állapítandó meg visszatérítés.

(11) Figyelembe véve ezeket a tényezőket, a szóban forgó
termékek után járó visszatérítéseket a megfelelő össze-
gekben kell meghatározni.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdésének d), f), g) és
h) pontjaiban említett termékek feldolgozatlan állapotban való
kivitelére nyújtható visszatérítéseket a melléklet állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. április 1-jén lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. március 31-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

A FELDOLGOZATLAN SZIRUPOKRA ÉS A CUKORÁGAZAT EGYES MÁS, FELDOLGOZATLAN
ÁLLAPOTBAN EXPORTÁLT TERMÉKEIRE 2005. ÁPRILIS 1-JÉTŐL (1) VONATKOZÓ EXPORT-

VISSZATÉRÍTÉSEK

Termékkód Rendeltetési hely Mértékegység Visszatérítés összege

1702 40 10 9100 S00 EUR/100 kg szárazanyag-tartalom 35,22 (2)

1702 60 10 9000 S00 EUR/100 kg szárazanyag-tartalom 35,22 (2)

1702 60 80 9100 S00 EUR/100 kg szárazanyag-tartalom 66,92 (3)

1702 60 95 9000 S00 EUR/1% szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja 0,3522 (4)

1702 90 30 9000 S00 EUR/100 kg szárazanyag-tartalom 35,22 (2)

1702 90 60 9000 S00 EUR/1% szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja 0,3522 (4)

1702 90 71 9000 S00 EUR/1% szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja 0,3522 (4)

1702 90 99 9900 S00 EUR/1% szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja 0,3522 (4) (5)

2106 90 30 9000 S00 EUR/100 kg szárazanyag-tartalom 35,22 (2)

2106 90 59 9000 S00 EUR/1% szacharóz × a termék nettó 100 kg-ja 0,3522 (4)

NB: A termékkódokat és az „A” sorozatú rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK bizottsági rendelet rögzíti (HL L 366., 1987.12.24.,
1. o.).
A numerikus rendeltetési helykódokat az 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28,
11. o.).
Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:
S00: minden rendeltetési hely (harmadik országok, egyéb területek, az élelmiszer-ellátás és a Közösségből történő kivitelként kezelt más

rendeltetési helyek) Albánia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró (beleértve Koszovót az Egyesült Nemzetek
Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozatában történőmeghatározása alapján) és Macedónia Volt Jugoszláv Köztár-
saság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett termékekbe bedolgozott cukor
vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).

(1) Az ebben a mellékletben meghatározott vámtételek 2005. februar 1-től nem alkalmazandóak, összhangban az Európai Gazdasági
Közösség és a Svájci Államszövetség közötti 1972. július 22-i megállapodást a feldolgozott mezőgazdasági termékekre vonatkozó
rendelkezések tekintetében módosító, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről sźoló, 2004.
december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozattal (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.).

(2) Kizárólag a 2135/95/EK rendelet 5. cikkében említett termékekre alkalmazandó.
(3) Kizárólag a 2135/95/EK rendelet 6. cikkében említett termékekre alkalmazandó.
(4) Az alapösszeg nem alkalmazandó a 85%-nál alacsonyabb tisztasági fokú szirupok esetén (2135/95/EK rendelet). A szacharóztartalmat a

2135/95/EK rendelet 3. cikke alapján határozzák meg.
(5) Az összeg nem alkalmazandó a 3513/92/EGK rendelet mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre (HL L 355., 1992.12.5., 12.

o.).
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