
A BIZOTTSÁG 66/2009/EK RENDELETE

(2009. január 22.)

a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott áruk formájában exportált tejre és tejtermékekre
vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) („az egységes közös piac
szervezésről szóló rendelet”) és különösen annak 164. cikke (2)
bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1234/2007/EK rendelet 162. cikkének (1) bekezdése
a rendelet 1. cikke (1) bekezdésének p) pontjában említett
és I. mellékletének XVI. részében felsorolt termékek
nemzetközi kereskedelmi árai és a Közösségen belüli
árai közötti különbség fedezésére export-visszatérítést
biztosít abban az esetben, ha ezen áruk a rendelet XX.
mellékletének IV. részében felsorolt áruk formájában
kerülnek kivitelre.

(2) A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formá
jában exportált egyes mezőgazdasági termékekre vonat
kozó export-visszatérítési rendszer, valamint az e vissza
térítések összegének megállapítására szolgáló szem
pontok tekintetében a 3448/93/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló, 2005. június 30-i 1043/2005/EK
bizottsági rendelet (2) kijelöli azokat a termékeket,
melyekhez visszatérítési rátát kell rögzíteni, amely rátát
akkor kell alkalmazni, ha a termék az 1234/2007/EK
rendelet XX. mellékletének IV. részében felsorolt áruk
formájában kerül exportálásra.

(3) Az 1043/2005/EK rendelet 14. cikke második bekezdé
sének a) albekezdése szerint minden szóban forgó alap
termék 100 kg-jára számított visszatérítési rátát ugyano
lyan hosszú időszakra kell rögzíteni, mint amely ugyan
ezen termékek feldolgozatlan formában történő exportja
után járó visszatérítésekre vonatkozik.

(4) Az Uruguayi Forduló során megkötött mezőgazdasági
megállapodás 11. cikke úgy rendelkezik, hogy a terméket
tartalmazó áru után a termékre járó export-visszatérítés
nem haladhatja meg a feldolgozatlan termék exportálása
esetén járó visszatérítés összegét.

(5) Ugyanakkor a Szerződés I. melléklete által nem szabályo
zott áru formájában exportált egyes tejtermékek esetében
nagy visszatérítési ráták előzetes rögzítésével a visszatérí
tésekkel kapcsolatosan vállalt kötelezettségek veszélybe
kerülhetnek. Szükséges megfelelő óvintézkedéseket tenni
e veszély elkerülése érdekében, mindazonáltal a hosszú
lejáratú szerződések megkötésének ellehetetlenülése
nélkül. E termékek tekintetében a visszatérítések előzetes
megállapításához egyedi visszatérítési ráták rögzítése
módot ad e két cél teljesítésére.

(6) Az 1043/2005/EK rendelet 15. cikkének (2) bekezdése
rendelkezik arról, hogy a visszatérítési ráták rögzítésekor
adott esetben figyelembe veendők a közös mezőgazda
sági piacszervezésről szóló rendeletnek megfelelően az
1043/2005/EK rendelet I. mellékletében feltüntetett alap
termékekre vagy a megfeleltetett termékekre vonatkozó,
minden tagállamban érvényes termelési visszatérítések,
támogatások vagy azonos hatású intézkedések.

(7) Az 1234/2007/EK rendelet 100. cikkének (1) bekezdése
rendelkezik arról, hogy támogatás nyújtható a Közös
ségben előállított és kazeinné feldolgozott fölözött tejre,
ha ez a tej és az abból előállított kazein megfelelnek
bizonyos feltételeknek.

(8) A tejszín, vaj és vajkoncentrátum közösségi piacon
történő értékesítésére vonatkozó intézkedések tekinte
tében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása
részletes szabályainak megállapításáról szóló, 2005.
november 9-i 1898/2005/EK bizottsági rendelet (3)
előírja, hogy egyes árukat előállító gyártók számára csök
kentett árú vajat és tejszínt kell biztosítani.
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(1) HL L 299., 2007.11.16., 1. o.
(2) HL L 172., 2005.7.5., 24. o. (3) HL L 308., 2005.11.25., 1. o.



(9) A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt
az elnöke által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1234/2007/EK rendelet XX. mellékletének IV. részében felsorolt áruk formájában exportált, az
1043/2005/EK rendelet I. mellékletében és az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XVI. részében felso
rolt alaptermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítési módját e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2009. január 23-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2009. január 22-én.

a Bizottság részéről
Heinz ZOUREK

vállalkozáspolitikai és ipari főigazgató
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MELLÉKLET

A Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre 2009. január 23-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 17,00 17,00

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

26,85 26,85

b) Egyéb termékek kivitelekor 26,00 26,00

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

45,00 45,00

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

46,05 46,05

c) Egyéb termékek kivitelekor 45,00 45,00

(1) Az ebben a mellékletben meghatározott mértékek nem alkalmazhatók a következő helyekre irányuló exportra:
a) harmadik országok: Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Apostoli Szentszék (Vatikánváros Állam), Liechtenstein, 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 Európai Unió tagállamainak azon területei, amelyek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez: Ceuta, Melilla, Livigno és
Campione d’Italia települések, Helgoland, Grönland, Feröer-szigetek, valamint a Ciprusi Köztársaság azon területei, amelyek fölött
a Ciprusi Köztársaság kormánya nem gyakorol tényleges ellenőrzést;

c) európai területek, amelyek külkapcsolataiért egy tagállam felelős, és amelyek nem képezik részét a közösségi vámterületnek:
Gibraltár.

d) a 800/1999/EK bizottsági rendelet (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.) 36. cikkének (1) bekezdése, 44. cikkének (1) bekezdése, valamint
45. cikkének (1) bekezdése szerinti kivitel.
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