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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A BIZOTTSÁG 226/2006/EK RENDELETE
(2006. február 9.)
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali
átalányértékek megállapításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a gyümölcs és zöldség behozatalára vonatkozó intézkedések alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról
szóló, 1994. december 21-i 3223/94/EK (1) bizottsági rendeletre
és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

(2)

A fenti szempontokat figyelembe véve, a behozatali
átalányértékeket az e rendelet mellékletében szereplő
szinteken kell meghatározni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

mivel:
(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai
eredményeinek megfelelően a 3223/94/EK rendelet a
mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azon szempontokat, amelyek alapján
a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

A 3223/94/EK rendelet 4. cikkében említett behozatali átalányértékeket a mellékletben található táblázat határozza meg.
2. cikk
Ez a rendelet 2006. február 10-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. február 9-én.
a Bizottság részéről
J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 337., 1994.12.24., 66. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel (HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.
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MELLÉKLET
az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek
megállapításáról szóló, 2006. február 9-i bizottsági rendelethez
(EUR/100 kg)
KN-kód

Országkód (1)

0702 00 00

052
204
212
624
999

88,1
45,7
93,4
106,4
83,4

0707 00 05

052
204
628
999

122,9
101,8
167,7
130,8

0709 10 00

220
624
999

66,1
101,9
84,0

0709 90 70

052
204
999

154,7
87,3
121,0

0805 10 20

052
204
212
220
448
624
999

53,0
51,9
40,0
41,6
47,7
61,7
49,3

0805 20 10

204
999

89,6
89,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90

052
204
400
464
624
662
999

64,0
107,6
79,6
141,7
73,7
45,3
85,3

0805 50 10

052
999

49,2
49,2

0808 10 80

400
404
720
999

100,9
105,2
67,2
91,1

0808 20 50

388
400
528
720
999

86,0
84,1
106,0
66,9
85,8

Behozatali átalányérték

(1) Az országok nómenklatúráját a 750/2005/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 126., 2005.5.19., 12. o.). A „999” jelentése
„egyéb származás”.
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A BIZOTTSÁG 227/2006/EK RENDELETE
(2006. február 9.)
egyes árucikkeknek a Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(4)

Indokolt elrendelni, hogy a tagállamok vámhatóságai által
a Kombinált Nómenklatúrában szereplő árucikkek besorolására kiadott, de az e rendelettel összhangban nem
lévő kötelező érvényű tarifális felvilágosításra a jogosult
– a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992.
október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (2).

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Vámkódex Bizottság véleményével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a
Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK
tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,
mivel:
(1)

(2)

(3)

A 2658/87/EGK rendelethez mellékelt Kombinált
Nómenklatúra egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az e rendelet mellékletében felsorolt árucikkek
besorolására vonatkozóan intézkedéseket kell elfogadni.
A 2658/87/EGK rendelet meghatározta a Kombinált
Nómenklatúra értelmezésének általános szabályait. Ezeket
a szabályokat kell alkalmazni minden egyéb nómenklatúrához is, amely részben vagy egészben azon alapul,
vagy amely bármely további bontással egészíti ki azt, és
amelyet valamely különleges közösségi rendelkezéssel
hoznak létre az áruk kereskedelemével kapcsolatos tarifális és egyéb intézkedések alkalmazását illetően.
Az említett általános szabályoknak megfelelően az e
rendelet mellékletében található táblázat 1. oszlopában
megnevezett árucikkeket, a 3. oszlopban meghatározott
indokok alapján, a táblázat 2. oszlopában feltüntetett
KN-kódok alá kellbesorolni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A melléklet táblázatának 1. oszlopában megnevezett árucikkeket
a Kombinált Nómenklatúrán belül a táblázat 2. oszlopában
feltüntetett KN-kódok alá kell osztályozni.
2. cikk
A tagállamok vámhatóságai által kiadott, de az e rendelettel
összhangban nem lévő, kötelező érvényű tarifális felvilágosításra
– a 2913/92/EGK tanácsi rendelet 12. cikkének (6) bekezdése
szerint – három hónapig továbbra is lehet hivatkozni.
3. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő huszadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. február 9-én.
a Bizottság részéről
László KOVÁCS

a Bizottság tagja

(1) HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 2175/2005/EK rendelettel
(HL L 347., 2005.12.30., 9. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.)
módosított rendelet.
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MELLÉKLET
Árumegnevezés

Besorolás
(KN-kód)

Indoklás

(1)

(2)

(3)

1701 99 90

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére
szolgáló 1. és 6. általános szabály rendelkezései, valamint
az 1701, 1701 99 és 1701 99 90 KN-kódok szövege
határozza meg.

1. Az alábbiakat tartalmazó termék:
Szacharóz tömegszázalék
Citromsav tömegszázalék

99,05
0,95

A termék nem tekinthető nyers cukornak a KN 17.
árucsoporthoz tartozó. Kiegészítő megjegyzések 1.
pontja értelmében.
A terméket más cukorként a 1701 99 90 KN alszám alá
kell besorolni.
2. Az alábbiakat tartalmazó termék:
Szacharóz tömegszázalék
Citromsav tömegszázalék

1701 99 90

99,5
0,5

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére
szolgáló 1. és 6. általános szabály rendelkezései, valamint
az 1701, 1701 99 és 1701 99 90 KN-kódok szövege
határozza meg.
A termék nem tekinthető fehér cukornak a KN 17.
árucsoporthoz tartozó. Kiegészítő megjegyzések 3.
pontja értelmében.
A terméket más cukorként a 1701 99 90 KN alszám alá
kell besorolni.

3. Az alábbiakat tartalmazó termék:
Szacharóz tömegszázalék
Citromsav tömegszázalék
Aszkorbinsav tömegszázalék

1701 99 90

99,5
0,4
0,1

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére
szolgáló 1. és 6. általános szabály rendelkezései, valamint
az 1701, 1701 99 és 1701 99 90 KN-kódok szövege
határozzák meg.
A termék nem tekinthető fehér cukornak a KN 17.
árucsoporthoz tartoz. Kiegészítő megjegyzések 3. pontja
értelmében.
A terméket más cukorként a 1701 99 90 KN alszám alá
kell besorolni.

4. Az alábbiakat tartalmazó termék:
Szacharóz tömegszázalék
Citromsav tömegszázalék
Aszkorbinsav tömegszázalék

1701 99 90

99,7
0,2
0,1

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére
szolgáló 1. és 6. általános szabály rendelkezései, valamint
az 1701, 1701 99 és 1701 99 90 KN-kódok szövege
határozza meg.
A termék nem tekinthető fehér cukornak a KN 17.
árucsoporthoz tartozó. Kiegészítő megjegyzések 3.
pontja értelmében.
A terméket más cukorként a 1701 99 90 KN alszám alá
kell besorolni.

5. Az alábbiakat tartalmazó készítmény:
90
10

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére
szolgáló 1. és 6. általános szabály rendelkezései, valamint
a 2106, 2106 90 és 2106 90 98 KN-kódok szövege
határozzák meg.

Ez a készítmény világos színű, sárga
színezetű, nagyon édes, durva por,
kakaóvaj ízzel.

A termék emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-készítmény ragadós por formájában (2106 vtsz.-hoz tartozó
HR Magyarázat B rész).

Szacharóz tömegszázalék
Kakaóvaj tömegszázalék

2106 90 98
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(1)

(2)

(3)

6. Az alábbiakat tartalmazó készítmény:

2106 90 98

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére
szolgáló 1. és 6. általános szabály rendelkezései, valamint
a 2106, 2106 90 és 2106 90 98 KN-kódok szövege
határozza meg.

Szacharóz tömegszázalék
Kakaóvaj tömegszázalék

95
5

A termék emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer-készítmény ragadós kristályok formában (2106 vtsz.-hoz
tartozó HR Magyarázat B rész).

Ez a készítmény enyhén kakaóízű,
fehér, édes, ragadós kristályokból áll.
1701 99 90

97,5
2,5

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére
szolgáló 1. és 6. általános szabály rendelkezései, valamint
az 1701, 1701 99 és 1701 99 90 KN-kódok szövege
határozza meg.

A termék fehér, édes, kristályos porból
áll, és a kereskedelmi fehér cukorhoz
hasonlít.

A termék nem tekinthető nyers cukornak a KN 17.
árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1. pontja
értelmében.

7. Az alábbiakat tartalmazó termék:
Szacharóz tömegszázalék
Kakaóvaj tömegszázalék

A terméket más cukorként a 1701 99 90 KN alszám alá
kell besorolni mivel a kakaóvaj mennyisége nem
elegendő ahhoz, hogy megváltoztassa a termék cukorra
jellemző tulajdonságát.
1701 99 90

97,7
2,3

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére
szolgáló 1. és 6. általános szabály rendelkezései, valamint
az 1701, 1701 99 és 1701 99 90 KN-kódok szövege
határozza meg.

A termék fehér, kristályos, édes és
enyhén sós ízű por alakban jelenik
meg.

A termék kristály alakú szacharóz és nátrium-klorid
keverékéből áll. Nem tekinthető nyers cukornak a KN
17. árucsoporthoz tartozó Kiegészítő megjegyzések 1.
pontja értelmében.

Elsősorban szacharóz-kristályokból áll.
Nagyon szórványos előfordulásban
kocka alakú nátrium-klorid kristályok
figyelhetők meg.

A terméket más cukorként a 1701 99 90 KN alszám alá
kell besorolni. Kis mennyiségű (kb. 2,3 %) nátrium-klorid
hozzáadása nem változtatja meg a termék a KN 17.
árucsoportba tartozó cukorra jellemző tulajdonságát.

8. Az alábbiakat tartalmazó termék:
Szacharóz tömegszázalék
Nátriumklorid (só)
tömegszázalék

9. Az alábbiakat tartalmazó készítmény:

Fehér cukor tömegszázalék
Búzaliszt tömegszázalék

90
10

10. Az alábbiakat tartalmazó termék:
Cukor tömegszázalék
Laktóz tömegszázalék

2106 90 98

A terméket emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszerkészítményként a 2106 90 98 vámtarifaszám alá kell besorolni.
1701 99 90

95
5

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére
szolgáló 1. és 6. általános szabály rendelkezései, valamint
az 2106, 2106 90 és 2106 90 98 KN-kódok szövege
határozza meg.

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére
szolgáló 1. és 6. általános szabály rendelkezései, valamint
az 1701, 1701 99 és 1701 99 90 KN-kódok szövege
határozzák meg.
A terméket más cukorként a 1701 99 90 KN alszám alá
kell besorolni,mivel a laktóz tartalom nem változtatja
meg a termék – mint 17. árucsoportba tartozó cukor
jellemzőjét.
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(1)

11. Az alábbiakat tartalmazó termék:
Fehér cukor tömegszázalék
Édesgyökér-kivonat
tömegszázalék

97
3

A
készítmény
kiskereskedelmi
forgalom számára kiszerelt, granulált
cukor formájú.

2006.2.10.

(2)

(3)

1701 91 00

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére
szolgáló 1. és 6. általános szabály rendelkezései, valamint
az 1701, 1701 91 és 1701 91 00 KN-kódok szövege
határozza meg.
A terméket ízesített cukorként a 1701 91 00 KN alszám
alá kell besorolni (17. árucsoporthoz tartozó HR Magyarázat Általános rendelkezések 1. bekezdés 2. mondata,valamint a 1701 vtsz.-hoz tartozó magyarázat (5) bekezdése). A kis mennyiségű édesgyökér-kivonat nem változtatja meg a termék – mint a KN 17. árucsoportba
tartozó cukor – jellemzőjét.
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A BIZOTTSÁG 228/2006/EK RENDELETE
(2006. február 9.)
a banánra vonatkozó minőségi előírások megállapításáról szóló 2257/94/EK bizottsági rendelet
módosításáról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Banánpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

tekintettel a banán piacának közös szervezéséről szóló, 1993.
február 13-i 404/93/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 4. cikkére,

A 2257/94/EK rendelet a következőképpen módosul:

mivel:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A 2257/94/EK bizottsági rendelet (2) részletes minőségi
előírásokat állapít meg a 404/93/EGK rendelet alkalmazásához a banánra vonatkozóan.

A banánfajták tekintetében nemrégiben lefolytatott kutatások számos hibrid kifejlesztéséhez vezettek. Ilyen
például a Flhorban 920, triploid hibrid, Musa balbisiana
X Musa acuminata, az AAA csoporthoz tartozó fajta.
Ennek a fajtának közösségi védelmet biztosít a Közösségi
Növényfajta-hivatal 2004. július 19-i 13757. számú
határozata. Következésképpen a hibridekre kiterjed a
2257/94/EK rendelet hatálya.

Az adott térségekben megfigyelhető különleges éghajlati
viszonyok következtében a 2257/94/EK rendelet engedélyezi a Madeira, Azori-szigetek, Algarve, Kréta és Lakónia
területén termesztett banánnak a Közösség területén
történő értékesítését (de kizárólag II. osztályú áruként)
abban az esetben is, ha annak hossza nem éri az előírt
minimum 14 cm-t. Célszerű ugyanilyen eltérés biztosítása
a Cipruson termesztett banán vonatkozásában, hiszen ott
hasonlóak az éghajlati viszonyok.

A közösségi piac keresletének megfelelően és figyelembe
véve a Codex Alimentarius (Élelmiszerkönyv) banánra
vonatkozó minőségi előírásokat tartalmazó részét
(Codex Stan 205-1997) rendelkezéseket kell hozni
annak érdekében, hogy lehetőség legyen az egyetlen
gyümölcsből álló részcsomók forgalomba hozatalára.

A 2257/94/EK rendeletet mindezeknek megfelelően
módosítani kell.

(1) HL L 47., 1993.2.25., 1. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási
okmánnyal módosított rendelet.
(2) HL L 245., 1994.9.20., 6. o. A legutóbb a 386/97/EK rendelettel (HL
L 60., 1997.3.1., 53. o.) módosított rendelet.

1. cikk

a) Az I. pont helyébe a következő szöveg lép:
„I. TERMÉKLEÍRÁS

Ez az előírás a friss állapotban forgalomba kerülő és
árukezelés, illetve csomagolás után fogyasztásra szánt,
és a II. mellékletben felsorolt banántípusok termesztett
fajtáira vonatkozik, amelyek a Musa (AAA) spp.
csoport Cavendish, Gros Michel alcsoportjához, valamint a hibridekhez tartoznak. Az előírás nem terjed ki
a főzőbanánra (plantain), az ipari feldolgozásra szánt
banánra és a fügebanánra.”

b) A III. pontban a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg
lép:
„A harmadik bekezdés alóli kivételként a Madeira, az
Azori-szigetek, Algarve, Kréta, Lakónia és Ciprus térségében termesztett, 14 cm-nél rövidebb banán értékesíthető a Közösségben, de kizárólag II. osztályú áruként.”

c) Az V. pont C. alpontjában az (1) bekezdés helyébe a
következő szöveg lép:
„A banánt legalább négy gyümölcsből álló részcsomókban
lehet forgalomba hozni. A kiszerelés egyetlen banánból
álló részcsomó formájában is lehetséges.”

2. A II. melléklet AAA csoportjában a következő sor kerül
beillesztésre a Gros Michel alcsoport után:

Csoport

Alcsoport

Fő kultivárok
(nem kimerítő lista)

„Hibridek

Flhorban 920”
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2. cikk
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. február 9-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

2006.2.10.

2006.2.10.
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A BIZOTTSÁG 229/2006/EK RENDELETE
(2006. február 9.)
annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a 160 kilogrammnál nagyobb
tömegű élő szarvasmarhafélékre a 2172/2005/EK rendeletben szabályozott kontingensére
benyújtott behozatali jogok iránti kérelmeknek
jog iránti kérelmet nyújthatnak be az említett rendelet
3. cikke alapján.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
(2)

tekintettel a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről
szóló, 1999. május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletre (1),
tekintettel az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség
között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről
szóló megállapodásban előírt, Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre vontakozó
behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 2005. december 23-i
2172/2005/EK bizottsági rendeletre (2), és különösen annak 4.
cikke (2) bekezdésének 1. albekezdésére,
mivel:
(1)

A 2172/2005/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése
4 600 darabban rögzítette azon éves kontingensmenynyiséget, amelyre a közösségi piaci szereplők behozatali

Mivel a behozatali jog iránti kérelmekben megjelölt
mennyiségek a 2172/2005/EK rendelet 1. cikkének (1)
bekezdésében említett rendelkezésre álló mennyiséget,
egy egyedi csökkentési eggyütthatót kell rögzíteni a kérelmezett mennyiségekre,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 2172/2005/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően benyújtott valamennyi behozatali jog iránti kérelem a
2006. január 1-jétől december 31-ig terjedő kontingensidőszak
tekintetében a kérelmezett mennyiség 64,5161 %-ának erejéig
elfogadásra kerül.
2. cikk
Ez a rendelet 2006. február 10-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. február 9-én.
a Bizottság részéről
J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 160., 1999.6.26., 21. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 346., 2005.12.29., 10. o.
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A BIZOTTSÁG 230/2006/EK RENDELETE
(2006. február 9.)
a gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó exportvisszatérítések rögzítéséről (paradicsom, narancs, citrom és alma)
szállítási költségeket, valamint a tervezett kivitel gazdasági vonatkozásait.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló,
1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 35. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

(5)

A 2200/96/EK tanácsi rendelet 35. cikkének (5) bekezdése értelmében a közösségi piaci árakat a kivitel szempontjából legkedvezőbb árakra tekintettel kell meghatározni.

(6)

A nemzetközi kereskedelemben uralkodó állapotok vagy
egyes piacok különleges követelményei szükségessé
tehetik bizonyos termékekre vonatkozó visszatérítések
differenciálását a termék rendeltetési helyének függvényében.

(7)

Gazdaságilag számottevő kivitel jelenleg a közösségi
forgalmazási előírások szerinti „extra”, I. és II. osztályú
paradicsom, narancs, citrom és alma esetében érhető el.

(8)

Az export-visszatérítéseket a rendelkezésre álló erőforrások lehető leghatékonyabb felhasználása érdekében,
valamint a közösségi export szerkezetét figyelembe véve
az A1 és B eljárás szerint meg kell állapítani.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gyümölcs- és Zöldségpiaci Irányítóbizottság véleményével,

mivel:

(1)

Az 1961/2001/EK bizottsági rendelet (2) megállapította a
gyümölcs- és zöldségféléket érintő export-visszatérítések
alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)

A 2200/96/EK tanácsi rendelet 35. cikkének (1) bekezdése értelmében az e termékek gazdaságilag jelentős
exportjának biztosításához szükséges mértékben, a Szerződés 300. cikkének megfelelően megkötött megállapodásokból származó korlátokat tiszteletben tartva, a
Közösség által exportált termékekre export-visszatérítés
állapítható meg.

(3)

(4)

A 2200/96/EK tanácsi rendelet 35. cikkének (2) bekezdése értelmében gondot kell fordítani arra, hogy a visszatérítés szabályozása nyomán kialakult kereskedelmi folyamatokban ez ne okozzon zavart. Ezen okból kifolyólag,
valamint tekintettel a gyümölcs- és zöldségfélék kivitelének idényjellegére, termékenként rögzíteni kell a tervezett mennyiségeket a 3846/87/EGK bizottsági rendelet (3)
által létrehozott, a mezőgazdasági termékekre vonatkozó
export-visszatérítési nómenklatúra alapján. E mennyiségeket az érintett termékek romlandósága mértékének
figyelembevételével kell elosztani.

A 2200/96/EK rendelet 35. cikkének (4) bekezdése értelmében a visszatérítések mértékét egyrészt a gyümölcs- és
zöldségfélék jelenlegi vagy várható közösségi piaci árai és
kínálata, másrészt pedig a nemzetközi kereskedelemben
érvényes jelenlegi vagy várható árak alapján kell meghatározni. Figyelembe kell továbbá venni a kereskedelmi és

(1) HL L 297., 1996.11.21., 1. o. A legutóbb a 47/2003/EK rendelettel
(HL L 7., 2003.1.11., 64. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 268., 2001.10.9., 8. o. A legutóbb a 386/2005/EK rendelettel
(HL L 62., 2005.3.9., 3. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 366., 1987.12.24., 1. o. A legutóbb a 2091/2005/EK rendelettel (HL L 343., 2005.12.24., 1. o.) módosított rendelet.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
(1)
Az A1 rendszer tekintetében a visszatérítés mértékét, a
visszatérítés kérelmezésének időszakát és az érintett termékek
tervezett mennyiségét a melléklet tartalmazza. A B rendszer
tekintetében a visszatérítés indikatív mértékét, az engedélykérelmek benyújtásának időszakát, valamint az érintett termékek
tervezett mennyiségét a melléklet tartalmazza.

(2)
Az 1291/2000/0/EK bizottsági rendelet (4) 16. cikkében
említett, az élelmiszer-segélyezés keretében kibocsátott engedélyeket nem sorolják az e rendelet mellékletben említett mennyiséghez.
2. cikk
Ez a rendelet 2006. március 10-én lép hatályba.
(4) HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1856/2005/EK rendelettel (HL L 297., 2005.11.15., 7. o.) módosított rendelet.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2006. február 9-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

L 39/11

L 39/12

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006.2.10.

MELLÉKLET
a gyümölcs- és zöldségféléket (paradicsom, narancs, citrom és alma) érintő export-visszatérítések
meghatározásáról szóló 2006. február 9-i bizottsági rendelethez

A1 rendszer
2006.3.10 és 2006.5.8 közötti kérelmek
Termékkód (1)

B rendszer
Az engedélykérelem benyújtása
2006.3.17 és 2006.5.15 között

Rendeltetési hely (2)
Visszatérítés mértéke
(EUR/nettó t)

Tervezett mennyiség
(t)

Visszatérítés indikatív
mértéke
(EUR/nettó t)

Tervezett mennyiség
(t)

0702 00 00 9100

F08

30

30

5 774

0805 10 20 9100

A00

37

37

40 920

0805 50 10 9100

A00

60

60

8 245

0808 10 80 9100

F09

33

33

53 622

(1) A termékkódokat a módositott 3846/87/EGK bizottsági rendelet rögzíti (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.).
(2) Az A sorozatba tartozó rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK rendelet II. melléklete határozza meg.
A rendeltetési helyek numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).
Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:
F03: Minden rendeltetési hely, Svájc kivételével.
F04: Hongkong, Szingapúr, Malajzia, Srí Lanka, Indonézia, Thaiföld, Tajvan, Pápua Új-Guinea, Laosz, Kambodzsa, Vietnam, Japán, Uruguay, Paraguay, Argentína, Mexikó,
Costa Rica.
F08: Minden rendeltetési hely Bulgária kivételével.
F09: Az alábbi rendeltetési helyek:
— Norvégia, Izland, Grönland, Feröer-szigetek, Románia, Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Szerbia és
Montenegró (beleértve az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata alapján meghatározott Koszovót), Örményország,
Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Ukrajna, Szaúd-Arábia,
Bahrein, Katar, Omán, Egyesült Arab Emírségek (Abu-Dzabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaimah, Fujairah), Kuvait, Jemen, Szíria, Irán,
Jordánia, Bolívia, Brazília, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador, Kolumbia,
— afrikai országok és területek, Dél-Afrika kivételével,
— a 800/1999/EK bizottsági rendelet 36. cikkében említett rendeltetési helyek (HL L 102., 1999.4.17., 11. o.).
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L 39/13

A BIZOTTSÁG 231/2006/EK RENDELETE
(2006. február 9.)
a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek (ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy,
hámozott paradicsom, cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, előkészített mogyoró, egyes
narancslevek) export-visszatérítésének – a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével –
megállapításáról
legi helyzetét és várható fejlődését. Figyelembe kell
továbbá venni az értékesítési és a szállítási költségeket,
valamint a tervezett árukivitel gazdasági aspektusát.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló,
1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdésére,

(5)

A 2201/96/EK tanácsi rendelet 17. cikke (3) bekezdésének értelmében a közösségi piaci árakat az export
szempontjából legkedvezőbb árak figyelembevételével
határozzák meg.

mivel:

(6)

A nemzetközi kereskedelemben uralkodó állapotok vagy
egyes piacok különleges követelményei szükségessé
tehetik az adott termékre vonatkozó visszatérítések differenciálását a termék rendeltetési helyének függvényében.

(7)

Gazdaságilag számottevő kivitel jelenleg az ideiglenesen
tartósított cseresznye, illetve meggy, a hámozott paradicsom, a cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, az
előkészített mogyoró és egyes narancslevek esetében
érhető el.

(8)

Ennélfogva rögzíteni kell a tervezett mennyiségeket, valamint a visszatérítés mértékét.

(9)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci
Irányítóbizottság véleményével,

(1)

(2)

Az 1429/95/EK bizottsági rendelet (2) megállapította – a
hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével – a
gyümölcs- és zöldségfélék feldolgozásával előállított
termékeket érintő export-visszatérítések alkalmazására
vonatkozó részletes szabályokat.
A 2201/96/EK rendelet 16. cikke (1) bekezdésének értelmében, az említett rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a)
pontjában felsorolt termékek gazdaságilag jelentős
exportjának biztosításához szükséges mértékben, ezek a
termékek export-visszatérítés tárgyát képezhetik, figyelembe véve a Szerződés 300. cikke szerint kötött egyezményekből eredő korlátozásokat. A 2201/96/EK rendelet
18. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy amennyiben az
1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt termékek
cukortartalma után nyújtott export-visszatérítés nem
elegendő ahhoz, hogy e termékeket exportálni lehessen,
az említett rendelet 17. cikkének rendelkezései szerint
meghatározott visszatérítés alkalmazandó.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
(3)

(4)

A 2201/96/EK rendelet 16. cikke (2) bekezdésének értelmében ügyelni kell arra, hogy a visszatérítés szabályozása
nyomán kialakult kereskedelmi folyamatokban ne keletkezzen zavar. Ezen oknál fogva termékenként rögzíteni
kell a tervezett mennyiséget az export-visszatérítéseknél
alkalmazott, mezőgazdasági termékekre vonatkozó
nómenklatúra alapján, amelyet a 3846/87/EGK bizottsági
rendelet (3) állapított meg.
A 2201/96/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdésének értelmében a visszatérítések meghatározásánál figyelembe kell
venni egyrészt a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek közösségi piaci árának és készleteinek, másrészt
a nemzetközi kereskedelemben érvényes áraknak a jelen-

(1) HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 141., 1995.6.24., 28. o. A legutóbb a 498/2004/EK rendelettel
(HL L 80., 2004.3.18., 20. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 366., 1987.12.24., 1. o. A legutóbb a 2091/2005/EK rendelettel (HL L 343., 2005.12.24., 1. o.) módosított rendelet.

1. cikk
1.
A feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekre vonatkozó
export-visszatérítések mértéke, az engedélykibocsátás időszaka,
az engedély iránti kérelmek benyújtásának időszaka és a tervezett mennyiségek a mellékletben kerülnek megállapításra.

2.
Az 1291/2000 bizottsági rendelet (4), 16. cikkében említett, az élelmiszer-segélyezés keretében kibocsátott engedélyeket
nem sorolják az e rendelet mellékletében említett mennyiséghez.
2. cikk
Ez a rendelet 2006. február 24-én lép hatályba.
(4) HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb a 1741/2004/EK rendelettel
(HL L 311., 2004.10.8., 17. o.).
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 9-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

MELLÉKLET
a feldolgozott zöldség- és gyümölcstermékek (ideiglenesen tartósított cseresznye, illetve meggy, hámozott
paradicsom, cukorral tartósított cseresznye, illetve meggy, előkészített mogyoró, egyes narancslevek) exportvisszatérítésének – a hozzáadott cukorra adott visszatérítés kivételével – megállapításáról szóló, 2006. február
9-i bizottsági rendelethez
Az engedély iránti kérelmek benyújtásának időszaka: 2006. február 24.–2006. június 23.
Az engedélykibocsátás időszaka: 2006. február–2006. június.
Visszatérítés mértéke
(EUR/nettó t)

Tervezett mennyiség
(t)

Termékkód (1)

Rendeltetési hely kódja (2)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000
2006 00 99 9100

F06

153

287

2008 19 19 9100
2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110
2009 12 00 9111
2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150
2009 19 98 9150

A00

29

301

(1) A termékkódokat a módositott 3846/87/EGK bizottsági rendelet (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) rögzíti.
(2) Az A sorozatba tartozó rendeltetési helyek kódjait a 3846/87/EGK bizottsági rendelet. II. melléklete határozza meg.
A rendeltetési helyek numerikus kódjait a 2081/2003/EK bizottsági rendelet határozza meg (HL L 313., 2003.11.28., 11. o.).
Az egyéb rendeltetési helyek meghatározása a következő:
F06 Minden rendeltetési hely, az észak-amerikai országok kivételével.
F10 Minden rendeltetési hely, az Egyesült Államok és Bulgária kivételével.
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A BIZOTTSÁG 232/2006/EK RENDELETE
(2006. február 9.)
a cukorágazat egyes termékeire az 1011/2005/EK rendelet által a 2005/2006-os gazdasági évre
rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról
árakat és vámokat legutóbb az 225/2006/EK bizottsági
rendelet (4) rendelet módósította.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
(2)

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001.
június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),
tekintettel a cukorágazatban a melasztól eltérő termékek behozatalára vonatkozó részletes végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 1995. június 23-i 1423/95/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 1. cikke (2) bekezdése második
albekezdésének második mondatára és 3. cikke (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

A fehér cukor,
árát, valamint
vám összegét
1011/2005/EK

a nyerscukor és egyes szirupok irányadó
a behozatalukra vonatkozó kiegészítő
a 2005/2006-os gazdasági évre az
bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen

A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk
alapján az említett összegeket az 1423/95/EK rendeletben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak
megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 2005/2006-os gazdasági évre az 1011/2005/EK rendelet által
rögzített, az 1423/95/EK rendelet 1. cikkében említett termékek
behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő vámok
módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szerepelnek.
2. cikk
Ez a rendelet 2006. február 10-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. február 9-én.
a Bizottság részéről
J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

(1) HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági
rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 141., 1995.6.24., 16. o. A legutóbb a 624/98/EK rendelettel
(HL L 85., 1998.3.20., 5. o.) módosított rendelet.
(3) HL L 170., 2005.7.1., 35. o.

(4) HL L 38., 2006.2.9., 34. o.
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MELLÉKLET
A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó
árak és kiegészítő vámok 2006. február 10-től alkalmazandó módosított összegei
(EUR)
Az adott termék nettó 100 kg-jára
vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára
vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1)

38,37

0,00

(1)

38,37

3,39

1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)

38,37
38,37

0,00
3,10

1701 91 00 (2)

37,33

6,57

1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)

37,33
37,33

3,14
3,14

1702 90 99 (3)

0,37

0,30

KN-kód

1701 11 90

(1) Az 1260/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 178., 2001.6.30.,
1. o.).
(2) Az 1260/2001/EK rendelet I. mellékletének I. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.
3
( ) 1 %-os szacharóztartalom esetén.
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A BIZOTTSÁG 233/2006/EK RENDELETE
(2006. február 9.)
a cirok importjára a 2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott
ajánlatokról
(3)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1839/95/EK rendelet
6. és 7. cikkében meghatározott szempontokat, maximális vámkedvezmény rögzítése nem indokolt.

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 12. cikk (1) bekezdésére,

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

mivel:

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

(1)

(2)

A 2094/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg a cirok harmadik országokból Spanyolországba
történő importálásakor igénybe vehető maximális behozatali vámkedvezményre.
Az 1839/95/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikkével összhangban, a benyújtott ajánlatok alapján a Bizottság az
1784/2003/EK rendelet 25. cikkében szabályozott eljárás
szerint dönthet úgy, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

1. cikk
A cirok behozatali vámkedvezménye tekintetében a
2094/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében 2006. február 3. és 9. között benyújtott ajánlatok nem
kerülnek elbírálásra.
2. cikk
Ez a rendelet 2006. február 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2006. február 9-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 335., 2005.12.21., 4. o.
(3) HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb az 1558/2005/EK rendelettel (HL L 249., 2005.9.24., 6. o.) módosított rendelet.
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A BIZOTTSÁG 234/2006/EK RENDELETE
(2006. február 9.)
a kukoricára a 2093/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében adható maximális
behozatali vámkedvezmény rögzítéséről
mális vámkedvezménnyel azonos, vagy annál alacsonyabb összegű.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 12. cikk (1) bekezdésére,
mivel:
(1)

(2)

A 2093/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importálásakor igénybe vehető maximális
behozatali vámkedvezményre.
Az 1839/95/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikke szerint a
Bizottság az 1784/2003/EK rendelet 25. cikkében szabályozott eljárás szerint dönthet úgy, hogy rögzíti a behozatali vámra adható maximális kedvezményt. Az említett
vámkedvezmény rögzítésekor különösen az 1839/95/EK
rendelet 6. és 7. cikkében foglalt kritériumokat kell figyelembe venni. A pályázat alapján szerződés kötendő valamennyi olyan ajánlattevővel, akinek az ajánlata a maxi-

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása a szóban forgó
gabonaféle piacainak jelenlegi helyzetére az 1. cikkben
ismertetett összeg szerinti maximális behozatali vámkedvezmény rögzítését eredményezi.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 2093/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás
keretében 2006. február 3. és 9. között benyújttott ajánlatok
tekintetében a kukoricára adható maximális behotzatali vámkedvezmény 30,95 EUR/t-ban került rögzítésre, 70 500 t-ban
maximált globális mennyiségre.
2. cikk
Ez a rendelet 2006. február 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2006. február 9-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 335., 2005.12.20., 3. o.
(3) HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb az 1558/2005/EK rendelettel (HL L 249., 2005.9.24., 6. o.) módosított rendelet.
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A BIZOTTSÁG 235/2006/EK RENDELETE
(2006. február 9.)
a kukorica importjára a 1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében
benyújtott ajánlatokról
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(3)

Figyelembe véve mindenekelőtt az 1839/95/EK rendelet
6. és 7. cikkében meghatározott szempontokat, maximális vámkedvezmény rögzítése nem indokolt.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

mivel:
(1)

(2)

A 1809/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot hirdetett meg a kukorica harmadik országokból Portugáliába
történő importálásakor igénybe vehető maximális behozatali vámkedvezményre.
Az 1839/95/EK bizottsági rendelet (3) 7. cikkével összhangban, a benyújtott ajánlatok alapján a Bizottság az
1784/2003/EK rendelet 25. cikkében szabályozott eljárás
szerint dönthet úgy, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

1. cikk
A kukorica behozatali vámkedvezménye tekintetében a
1809/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében 2006. február 3. és 9. között benyújtott ajánlatok nem
kerülnek elbírálásra.
2. cikk
Ez a rendelet 2006. február 10-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. február 9-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 291., 2005.11.5., 4. o.
(3) HL L 177., 1995.7.28., 4. o. A legutóbb a 1558/2005/EK rendelettel
(HL L 249., 2005.9.24., 6. o.) módosított rendelet.
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A BIZOTTSÁG 236/2006/EK RENDELETE
(2006. február 9.)
a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára
alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről
(4)

A világpiaci helyzet vagy egyes piacok sajátos követelményei szükségessé tehetik a visszatérítés differenciálását
egyes termékek tekintetében, rendeltetési helyük szerint.

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1), és
különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

(5)

A visszatérítést havonta egyszer kell rögzíteni. A visszatérítés időszakon belül módosítható.

mivel:

(6)

Ezeknek a szabályoknak a gabonafélék piacának mindenkori helyzetére és különösen e termékek Közösségen
belüli és világpiaci jegyzéseire, illetve áraira való alkalmazása a mellékletben ismertetett összegek szerinti visszatérítés rögzítését eredményezi.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

(1)

Az 1784/2003/EK rendelet 13. cikkének rendelkezései
szerint az ugyanezen rendelet 1. cikkében szereplő
termékeknek a világpiaci jegyzései és árai, valamint ugyanezen termékeknek a Közösségen belüli árai közötti
különbség export-visszatérítéssel fedezhető.

(2)

A visszatérítéseket azoknak az összetevőknek a figyelembevételével kell rögzíteni, amelyeket az 1995. június 29-i
1501/95/EK bizottsági rendelet (2) egyes szabályait
megállapító 1. cikke említ, az 1766/92/EGK tanácsi
rendeletnek az export-visszatérítések megadása, valamint
a gabonaágazatban zavar esetén foganatosítandó intézkedések tekintetében való alkalmazásának.

(3)

A liszteket, a búzából vagy rozsból készült darát és durva
őrleményt illetően az ezekre a termékekre alkalmazandó
visszatérítést a szóban forgó termékek előállításához
szükséges gabonamennyiség figyelembevételével kell
kiszámítani. Ezek a mennyiségek az 1501/95/EK rendeletben kerültek rögzítésre.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1784/2003/EK rendelet 1. cikkének a), b) és c) pontjában
említett, változatlan állapotú termékek – a maláta kivételével –
export-visszatérítései a mellékletben ismertetett összegekben
kerültek rögzítésre.
2. cikk
Ez a rendelet 2006. február 10-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2006. február 9-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187, 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel
(HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.
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MELLÉKLET
a Bizottság 2006. február 9-i, a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény
exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről szóló rendeletéhez

A termékek
kódja

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések
összege

1001 10 00 9200
1001 10 00 9400
1001 90 91 9000
1001 90 99 9000
1002 00 00 9000
1003 00 10 9000
1003 00 90 9000
1004 00 00 9200
1004 00 00 9400
1005 10 90 9000
1005 90 00 9000
1007 00 90 9000
1008 20 00 9000
1101 00 11 9000
1101 00 15 9100

—
A00
—
A00
A00
—
A00
—
A00
—
A00
—
—
—
C01

EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t
EUR/t

—
0
—
0
0
—
0
—
0
—
0
—
—
—
4,11

A termékek
kódja

Viszonylat

Mértékegység

A visszatérítések
összege

1101 00 15 9130
1101 00 15 9150

C01
C01

EUR/t
EUR/t

3,84
3,54

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

3,27

1101 00 15 9180
1101 00 15 9190

C01
—

EUR/t
EUR/t

3,06
—

1101 00 90 9000

—

EUR/t

—

1102 10 00 9500
1102 10 00 9700

A00
A00

EUR/t
EUR/t

0
0

1102 10 00 9900

—

EUR/t

—

1103 11 10 9200
1103 11 10 9400

A00
A00

EUR/t
EUR/t

0
0

1103 11 10 9900

—

EUR/t

—

1103 11 90 9200
1103 11 90 9800

A00
—

EUR/t
EUR/t

0
—

Megj: A termékkódokat, valamint az „A” sorozatú viszonylatok kódjait a Bizottság módosított 3846/87/EGK bizottsági rendelete (HL L 366., 1987.12.24., 1. o.) határozza
meg.
C01: Minden harmadik ország Albánia, Bulgária, Románia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság,
Liechenstein és Svájc kivételével.
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A BIZOTTSÁG 237/2006/EK RENDELETE
(2006. február 9.)
az 1058/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében az árpa exportjára adható
maximális visszatérítés rögzítéséről
figyelembevételével. Ebben az esetben a pályázat alapján
azzal az ajánlattevővel illetve azokkal az ajánlattevőkkel
kerül sor szerződéskötésre, aki(k)nek az ajánlata a maximális visszatérítéssel azonos vagy annál alacsonyabb
mértékű.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

(3)

A fent említett szabályok alkalmazása a szóban forgó
gabonaféle piacainak jelenlegi helyzete szerinti maximális
export-visszatérítés rögzítését eredményezi.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

mivel:
(1)

(2)

Az 1058/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot
hirdetett meg árpa exportjáról szóló export-visszatérítésekre valamennyi harmadik országba irányuló kivitel
tekintetében.
Az 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet
7. cikkének megfelelően a Bizottság a gabonafélékkel
kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK (3) tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapításáról benyújtott ajánlatok alapján dönthet úgy, hogy
meghatározza az export-visszatérítés maximális mértékét,
az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében említett kritériumok

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 2006. február 3. és 9. között meghirdetett pályázatok
esetében, az 1058/2005/EK rendeletben közzétett pályázati
felhívásnak megfelelően, az árpa maximális export-visszatérítése
2,95 EUR/t.
2. cikk
Ez a rendelet 2006. február 10-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. február 9-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187, 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 174., 2005.7.7., 12. o.
(3) HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel
módosított (HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) rendelet.
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A BIZOTTSÁG 238/2006/EK RENDELETE
(2006. február 9.)
az 1059/2005/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a közönséges búza exportjára
adható maximális visszatérítés rögzítéséről
figyelembevételével. Ebben az esetben a pályázat alapján
azzal az ajánlattevővel, illetve azokkal az ajánlattevőkkel
kerül sor szerződéskötésre, aki(k)nek az ajánlata a maximális visszatérítéssel azonos vagy annál alacsonyabb
mértékű.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló,
2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és
különösen annak 13. cikke (3) bekezdésére,

(3)

A fent említett szabályok alkalmazása a szóban forgó
gabonaféle piacainak jelenlegi helyzete szerinti maximális
export-visszatérítés rögzítését eredményezi.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

mivel:
(1)

(2)

Az 1059/2005/EK bizottsági rendelet (2) pályázatot
hirdetett meg közönséges búza exportjáról szóló
export-visszatérítésekre valamennyi harmadik országba
irányuló kivitel tekintetében.
Az 1995. június 29-i 1501/95/EK bizottsági rendelet 7.
cikkének megfelelően a Bizottság a gabonafélékkel
kapcsolatos export-visszatérítés nyújtására és a gabonafélék piacán bekövetkező zavarok esetén hozandó intézkedésekre vonatkozóan az 1766/92/EGK (3) tanácsi rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályainak megállapításáról benyújtott ajánlatok alapján dönthet úgy, hogy
meghatározza az export-visszatérítés maximális mértékét,
az 1501/95/EK rendelet 1. cikkében említett kritériumok

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A 2006. február 3. és 9. között meghirdetett pályázatok
esetében, az 1059/2005/EK rendeletben közzétett pályázati
felhívásnak megfelelően, az közönséges búza maximális
export-visszatérítése 3,00 EUR/t.
2. cikk
Ez a rendelet 2006. február 10-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. február 9-én.
a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

(1) HL L 270., 2003.10.21., 78. o. Az 1154/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 187., 2005.7.19., 11. o.) módosított rendelet.
(2) HL L 174., 2005.7.7., 15. o.
(3) HL L 147., 1995.6.30., 7. o. A legutóbb a 777/2004/EK rendelettel
(HL L 123., 2004.4.27., 50. o.) módosított rendelet.

