
A BIZOTTSÁG 395/2007/EK RENDELETE

(2007. április 12.)

a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre
vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej és tejtermékek piacának közös szervezéséről
szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1),
és különösen annak 31. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2007. március 30-án alkalmazandó, a mellékletben
felsorolt, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő
áruk formájában exportált termékekre vonatkozó vissza-
térítési rátákat a Bizottság 339/2007/EK (2) rendelete
rögzíti.

(2) Az 339/2007/EK rendeletben foglalt szabályoknak és
feltételeknek a Bizottság számára hozzáférhető jelenlegi
adatokra történő alkalmazásából következik, hogy a
jelenleg alkalmazandó visszatérítési ráták a mellékletben
feltüntetett módon változnak.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 339/2007/EK rendeletben rögzített visszatérítési ráták a
csatolt mellékletben feltüntetett módon változnak.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. április 13-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. április 12-én.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök

HU2007.4.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 98/5

(1) HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rende-
lettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 90., 2007.3.30., 5. o.



MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre 2007. április 13-tól
vonatkozó visszatérítési ráták (1)

(EUR/100 kg)

KN-kód Leírás

Visszatérítési ráta

A visszatérí-
tési ráta
előzetes
rögzítése
esetén

Egyéb

ex 0402 10 19 Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem
tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint
az 1,5 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 2):

a) 3501-es KN-kóddal jelölt termékek kivitelekor — —

b) Egyéb termékek kivitelekor 0,00 0,00

ex 0402 21 19 Tejpor, tejgranulátum vagy egyéb szilárd állapotú tej, amely nem
tartalmaz hozzáadott cukrot vagy egyéb édesítő anyagot, súly szerint
a 26 % zsírtartalmat meg nem haladva (PG 3):

a) Az 1898/2005/EK rendelet szerint előállított, csökkentett árú, a PG
3-nak megfeleltetett termékek formájában vajat vagy tejszínt tartal-
mazó áruk kivitelekor

19,42 20,45

b) Egyéb termékek kivitelekor 0,00 0,00

ex 0405 10 Súly szerint 82 % (PG 6) zsírtartalmú vaj:

a) Az 1898/2005/EK rendeletben meghatározott szabványokkal
összhangban előállított, csökkentett árú vajat vagy tejszínt tartalmazó
áruk kivitelekor

61,24 64,50

b) 2106 90 98 KN-kóddal jelölt, 40 % vagy nagyobb súlyú tejzsírt
tartalmazó termékek kivitelekor

79,67 83,92

c) Egyéb termékek kivitelekor 77,85 82,00

(1) Az ebben a rendeletben meghatározott rátákat nem kell alkalmazni az Andorrába, Gibraltárra, Ceutára, Melillára, a Szentszék (Vati-
kánvárosi Állam) felé, Liechtensteinbe, Livigno és Campione d’Italia közigazgatási területekse, Heligolandra, Grönlandra, a Feröerszige-
tekre, az Amerikai Egyesült Államokba 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 a Svájci Államszövet-
ségbe exportáltak.
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