
A BIZOTTSÁG 1732/2006/EK RENDELETE

(2006. november 23.)

a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre vonatkozó
export-visszatérítések megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló,
2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és külö-
nösen annak 33. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A 318/2006/EK rendelet 32. cikke előírja, hogy a ren-
delet 1. cikkének (1) bekezdése c), d) és g) pontjában
felsorolt termékek világpiaci ára és a Közösségen belüli
ára közti különbséget export-visszatérítéssel lehet fedezni.

(2) A cukor piacának jelenlegi helyzetére tekintettel célszerű
export-visszatérítést megállapítani a 318/2006/EK ren-
delet 32. és 33. cikkében meghatározott szabályokkal
és egyes kritériumokkal összhangban.

(3) A 318/2006/EK rendelet 33. cikke (2) bekezdésének első
albekezdése értelmében a visszatérítések a rendeltetési
helynek megfelelően eltérőek lehetnek, ha a világpiaci
helyzet vagy egyes piacok különleges körülményei ezt
szükségessé teszik.

(4) Visszatérítést csak olyan termékek után lehet fizetni,
amelyek a Közösségben szabadon mozoghatnak, és
amelyek megfelelnek a cukorágazatban harmadik orszá-

gokkal folytatott kereskedelem tekintetében a
318/2006/EK rendelet végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 30-i
951/2006/EK bizottsági rendelet (2) követelményeinek.

(5) Az Európa-megállapodások keretében az Európai
Közösség, valamint Románia és Bulgária között zajló
tárgyalások egyik kiemelt célja az érintett piac közös
szervezésének hatálya alá tartozó termékek kereskedel-
mének liberalizálása. Az export-visszatérítéseket ezért
erre a két országra vonatkozóan el kell törölni.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 318/2006/EK rendelet 32. cikke szerinti export-vissza-
térítések nyújtandók az e rendelet mellékletében meghatározott
termékekre és összegek erejéig az e cikk (2) bekezdésében előírt
feltételek teljesülése esetén.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszatérítésre való jogosultság
feltétele, hogy a termékek megfeleljenek a 951/2006/EK ren-
delet 3. és 4. cikkében foglalt követelményeknek.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. november 24-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. november 23-án.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

HU2006.11.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 325/15

(1) HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A 1585/2006/EK bizottsági rendelettel
(HL L 294., 2006.10.25, 19. o.) módosított rendelet. (2) HL L 178., 2006.7.1., 24. o.



MELLÉKLET

2006. november 24-től a további feldolgozás nélkül exportált szirupokra és más cukorágazati termékekre
vonatkozó export-visszatérítések (a)

Termékkód Rendeltetési hely Mértékegység Visszatérítés összege

1702 40 10 9100 S00 EUR/100 kg szárazanyag-tartalom 19,82

1702 60 10 9000 S00 EUR/100 kg szárazanyag-tartalom 19,82

1702 60 95 9000 S00 EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék 0,1982

1702 90 30 9000 S00 EUR/100 kg szárazanyag-tartalom 19,82

1702 90 60 9000 S00 EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék 0,1982

1702 90 71 9000 S00 EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék 0,1982

1702 90 99 9900 S00 EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék 0,1982 (1)

2106 90 30 9000 S00 EUR/100 kg szárazanyag-tartalom 19,82

2106 90 59 9000 S00 EUR/1 % szacharóz × 100 kg nettó termék 0,1982

NB: A rendeltetési helyek meghatározása a következő:
S00: minden rendeltetési hely, kivéve Albániát, Horvátországot, Bosznia és Hercegovinát, Bulgáriát, Romániát, Szerbiát, Montenegrót,

Koszovót, valamint Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot.
(a) 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 határozat (HL L 23., 2005.1.26., 17. o.) értelmében az e mellékletben
rögzített összegek 2005. február 1-jétől nem alkalmazandók.

(1) A 3513/92/EGK bizottsági rendelet (HL L 355., 1992.12.5., 12. o.) mellékletének 2. pontjában meghatározott termékre az alapösszeg
nem alkalmazandó.
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