
A BIZOTTSÁG 797/2008/EK RENDELETE

(2008. augusztus 7.)

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 2008. július 25-én alkalmazandó, a mellékletben felso
rolt, és a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott,
áru formában exportált termékekre vonatkozó visszatérí
tési rátákat a Bizottság 716/2008/EK rendelete (2) rögzíti.

(2) A 716/2008/EK rendeletben foglalt szabályoknak és felté
teleknek a Bizottság számára hozzáférhető jelenlegi infor
mációkra történő alkalmazásából következik, hogy a
jelenleg alkalmazandó visszatérítési ráták a mellékletben
feltüntetett módon változnak,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 716/2008/EK rendeletben rögzített visszatérítési ráták a
mellékletben feltüntetett módon változnak.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. augusztus 8-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. augusztus 7-én.

a Bizottság részéről
Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató

HU2008.8.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 213/29

(1) HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel
(HL L 283., 2007.10.27., 1. o.) módosított rendelet. 2008. október
1-jétől a 318/2006/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet
(HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2) HL L 197., 2008.7.25., 52. o.



MELLÉKLET

A cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes
termékekre 2008. augusztus 8-tól 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 16,01 16,01

HUL 213/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.8.8.

(1) Az ebben a mellékletben meghatározott mértékek nem alkalmazhatók a következő helyekre irányuló exportra:
a) harmadik országok: Andorra, az Apostoli Szentszék (Vatikáni Városállam), Liechtenstein, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvát

ország, Montenegró; Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság és Szerbia (*) valamint azok a Svájci Államszövetségbe exportált áruk,
amelyek fel vannak sorolva a Svájci Államszövetség és az Európai Unió között 1972. július 22-én létrejött megállapodáshoz csatolt
2. jegyzőkönyv I. és II. táblázatában;

b) az EU-tagállamok azon területei, amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Ceuta, Melilla, Livigno és Campione d’Italia
közigazgatási területe, Heligoland szigete, Grönland, a Feröer-szigetek és Ciprus azon területei, ahol a Ciprusi Köztársaság kormánya
nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c) azon európai területek, amelyek külkapcsolataiért valamely tagállam felel, és amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez:
Gibraltár.

(*) Beleértve Koszovót, az Egyesült Nemzetek oltalma alatt, a Biztonsági Tanács 1999. június 10-i 1244. állásfoglalása alapján.


