
A BIZOTTSÁG 1336/2006/EK RENDELETE

(2006. szeptember 8.)

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált
egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazati piac közös szervezéséről szóló, 2006.
február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 33. cikke (2) bekezdésének a) pontjára és (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2006. szeptember 1-jétől alkalmazandó, a mellék-
letben felsorolt, és a Szerződés I. melléklete által nem
szabályozott, áru formában exportált termékekre vonat-
kozó visszatérítési rátákat a Bizottság 1303/2006/EK
rendelete (2) rögzíti.

(2) Az 1303/2006/EK rendeletben foglalt szabályoknak és
feltételeknek a Bizottság számára hozzáférhető jelenlegi
információkra történő alkalmazásából következik, hogy a
jelenleg alkalmazandó visszatérítési ráták a mellékletben
feltüntetett módon változnak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1303/2006/EK rendeletben rögzített visszatérítési ráták a
mellékletben feltüntetett módon változnak.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. szeptember 9-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. szeptember 8-án.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök

HUL 247/20 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.9.9.

(1) HL L 58., 2006.2.28., 1. o.
(2) HL L 238., 2006.9.1., 25. o.



MELLÉKLET

a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre
2006. szeptember 9-től 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 28,42 28,42

HU2006.9.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 247/21

(1) Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat 2004. október 1-jei hatállyal kezdődően nem kell alkalmazni a Bulgáriába, 2005.
december 1-jei hatállyal kezdödöen a Romániába 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.


