
A BIZOTTSÁG 517/2006/EK RENDELETE

(2006. március 30.)

a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

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. cikke (5) bekezdése második albekezdésére,

mivel:

(1) Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke alapján az e ren-
delet 1. cikkének (1) bekezdése a) pontjában említett
termékek világpiaci árfolyamai vagy árai és a közösségi
árak közötti különbséget export-visszatérítéssel lehet
fedezni.

(2) Az 1260/2001/EK rendelet értelmében a feldolgozás
nélkül exportált, nem denaturált fehér cukor és nyers-
cukor után járó export-visszatérítés rögzítésekor figye-
lembe kell venni a Közösség és a világ cukorpiacának
helyzetét és különösen az említett rendelet 28. cikkében
felsorolt ár- és költségtényezőket. A fenti cikk szerint
figyelembe kell venni a tervezett kivitelek gazdasági
szempontját is.

(3) A nyerscukorra vonatkozó visszatérítést a szabvány-
minőségre kell megállapítani. E szabványminőséget az
1260/2001/EK rendelet I. mellékletének II. pontja
határozza meg. Egyebekben ezt a visszatérítést az
1260/2001/EK rendelet 28. cikke (4) bekezdésében
foglaltak szerint kell megállapítani. A kandiscukor
meghatározását az export-visszatérítések cukorágazatban
való alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról
szóló, 1995. szeptember 7-i 2135/95/EK bizottsági ren-
delet (2) állapítja meg. A visszatérítés ilyen módon kiszá-
mított összegét az ízesített vagy színezett cukor esetében
e cukrok szacharóztartalmára kell alkalmazni, és azt a
szacharóztartalom 1 %-ára vonatkoztatva kell meghatá-
rozni.

(4) Különleges esetekben a visszatérítés összege más jogi
aktusok útján is megállapítható.

(5) A visszatérítéseket kéthetente rögzítik. A visszatérítés a
közbenső időszakban módosítható.

(6) Az 1260/2001/EK rendelet 27. cikke (5) bekezdésének
első albekezdése szerint az említett rendelet 1. cikkében
felsorolt termékekre nyújtott visszatérítés a rendeltetési
hely függvényében változhat, amennyiben ezt a világpiaci
helyzet vagy egyes piacok különleges igényei szükségessé
teszik.

(7) A cukor nyugat-balkáni országokból érkező kedvezmé-
nyes importjának 2001 eleje óta tapasztalható jelentős
és gyors megnövekedése, valamint a Közösségnek ezen
országokba irányuló cukorexportja erőteljesen mester-
séges jellegűnek tűnik.

(8) A cukorágazat export-visszatérítésben részesült termé-
keinek a Közösségbe történő újbóli behozatalával kapcso-
latos visszaélések elkerülése végett a nyugat-balkáni
országok tekintetében az e rendeletben említett termé-
kekre nem állapítandó meg visszatérítés.

(9) Figyelembe véve e tényezőket, valamint a cukorpiac jelen-
legi helyzetét, különösen a cukornak a közösségi és a
világpiacon jegyzett árfolyamait és árait, a visszatéríté-
seket a megfelelő összegekben kell meghatározni.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1260/2001/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése a) pont-
jában említett termékek feldolgozatlan és nem denaturált álla-
potban történő kivitelére nyújtható visszatérítéseket e rendelet
melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006 március 31-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. március 30-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HUL 93/36 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.3.31.

(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 214., 1995.9.8., 16. o.



MELLÉKLET

A 2006. MÁRCIUS 31-TŐL FELDOLGOZATLAN FEHÉRCUKOR ÉS NYERS CUKOR UTÁN JÁRÓ EXPORT-
VISSZATÉRÍTÉSEK (a)

Termékkód Rendeltetési hely Mértékegység Visszatérítés összege

1701 11 90 9100 S00 EUR/100 kg 21,97 (1)

1701 11 90 9910 S00 EUR/100 kg 21,97 (1)

1701 12 90 9100 S00 EUR/100 kg 21,97 (1)

1701 12 90 9910 S00 EUR/100 kg 21,97 (1)

1701 91 00 9000 S00 EUR/1 % szacharóz × a termék nettó
100 kg-ja 0,2389

1701 99 10 9100 S00 EUR/100 kg 23,89

1701 99 10 9910 S00 EUR/100 kg 23,89

1701 99 10 9950 S00 EUR/100 kg 23,89

1701 99 90 9100 S00 EUR/1 % szacharóz × a termék nettó
100 kg-ja 0,2389

NB: A termékkódok és az „A” sorozatú rendeltetési hely kódok a 3846/87/EGK bizottsági rendeletben (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.)
határozza meg.
A numerikus rendeltetési hely kódok a 2081/2003/EK bizottsági rendeletben (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.) kerültek meghatáro-
zásra.
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 az Egyesült Nemzetek
Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján meghatározott Koszovót) és Macedónia volt Jugoszláv
Köztársaság kivételével, kivéve a 2201/96/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett termékekbe bedolgozott
cukor vonatkozásában (HL L 297., 1996.11.21., 29. o.).

(a) Az ebben a mellékletben meghatározott vámtételek 2005. február 1-jéttól 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 szóló, 2004.
december 22-i 2005/45/EK tanácsi határozattal (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.).

(1) Ezt az összeget a 92 %-os hozamú nyers cukorra kell alkalmazni. Ha az exportált nyers cukor hozama eltér a 92 %-tól, akkor az
alkalmazandó visszatérítés összegét az 1260/2001/EK rendelet 28. cikk (4) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően kell kiszámítani.
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