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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2161/2004
2004 m. gruodžio 16 d.
nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie
eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą
sudėtį, gali būti rizikingi, kai iš anksto nustatomi dideli
grąžinamųjų išmokų dydžiai. Todėl, susidarius tokiai
padėčiai, būtina imtis atsargos priemonių, neužkertant
kelio ilgalaikėms sutartims. Konkretaus grąžinamosios
išmokos dydžio nustatymas tuo atveju, kai minimos
išmokos nustatomos iš anksto, yra priemonė, leidžianti
įgyvendinti šiuos įvairius tikslus.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1785/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač
į jo 14 straipsnio 3 dalį,

(5)

Atsižvelgiant į Europos Bendrijos ir Jungtinių Amerikos
Valstijų susitarimą dėl tešlos gaminių eksporto iš Bendrijos į Jungtines Amerikos Valstijas, patvirtintą Tarybos
sprendimu 87/482/EEB (4), KN kodais 1902 11 00 ir
1902 19 klasifikuojamas prekes reikėtų diferencijuoti
pagal jų paskirties vietą.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 4 straipsnio 3 dalį
ir 5 straipsnį konkrečiam pagrindiniam produktui,
naudojamam per tariamą prekių gamybos laikotarpį,
turi būti nustatytos sumažintos eksporto grąžinamosios
išmokos, atsižvelgiant į taikomų gamybos grąžinamųjų
išmokų dydį pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr.
1722/93 (5).

(7)

Manoma, kad spiritiniai gėrimai yra mažiau jautrūs jų
gamybai naudojamų grūdų kainai. Tačiau Jungtinės Karalystės, Airijos ir Danijos stojimo akto 19 protokole yra
numatyta, kad turi būti nustatytos būtinos priemonės,
palengvinančios Bendrijos grūdų naudojimą spiritinių
gėrimų gamyboje. Todėl būtina pritaikyti grąžinamosios
išmokos dydį, taikomą grūdams, eksportuojamiems spiritinių gėrimų pavidalu.

(8)

Pagal 2004 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1676/2004, priimantį autonomines ir pereinamojo
laikotarpio priemones, susijusias su tam tikrų perdirbtų
žemės ūkio produktų, kurių kilmės šalis yra Bulgarija,
importu, ir tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų,
kurių kilmės šalis yra Bulgarija, eksportu (6), Surtaties I
priede neišvardytiems perdirbtiems žemems ūkio produktams, eksportuojamiems į Bulgariją, nuo 2004 m. spalio
1 d. negali būti mokamos eksporto grąžinamosios
išmokos.

(9)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomenės per pirmininko nustatytą laiką,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (2), ypač į
jo 14 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir
Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 14 straipsnio 1 dalyje
numatyta, kad skirtumas tarp pasaulinės rinkos kainų
arba biržos kainų ir Bendrijos kainų šių reglamentų 1
straipsnyje išvardytiems produktams gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

2000 m. liepos 13 d. Komisijos reglamente (EB) Nr.
1520/2000, nustatančiame bendras išsamias eksporto
grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio
produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą
neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos taikymo taisykles
ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijus (3), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti
nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai
produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede arba atitinkamai
Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 IV priede.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 4 straipsnio 1
dalies pirmąją pastraipą grąžinamosios išmokos dydis
100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio
produkto turėtų būti nustatomas kiekvieną mėnesį.

(4)

Įsipareigojimai, prisiimti dėl grąžinamųjų išmokų, kurios
gali būti suteiktos eksportuojamiems žemės ūkio produktams, kurie įeina į prekių, neįtrauktų į Sutarties I priedą,

(1) OL L 270, 2003 10 21, p. 78.
(2) OL L 270, 2003 10 21, p. 96.
(3) OL L 177, 2000 7 15, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 886/2004 (OL L 163, 2004 5 1,
p. 14).

(4) OL L
(5) OL L
mais,
2004
(6) OL L

275, 1987 9 29, p. 36.
159, 1993 7 1, p. 112. Reglamentas su paskutiniais pakeitipadarytais Reglamentu (EB) Nr. 1548/2004 (OL L 280,
8 31, p. 11).
301, 2004 9 28, p. 1.
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2 straipsnis
1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi pagrindiniams produktams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 A priede
ir Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 1 straipsnyje arba Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 1 straipsnio 1 dalyje ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr.
1784/2003 III priede arba atitinkamai Reglamento (EB) Nr.
1785/2003 IV priede, yra nustatomi pagal šio reglamento
priedo nuostatas.

Nukrypstant nuo 1 straipsnio, nuo 2004 m. spalio 1 d. priede
nustatyti dydzīai nėra taikomi Sutarties I priede neišvardytoms
prekėms, eksportujamoms į Bulgariją.

3 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2004 m. gruodžio 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2004 m. gruodžio 16 d.
Komisijos vardu
Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas
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PRIEDAS
2004 m. gruodžio 17 d. grąžinamųjų išmokų dydžiai kai kuriems grūdų ir ryžių produktams, kurie eksportuojami
kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą
(EUR/100 kg)
Grąžinamosios išmokos dydis už
100 kg pagrindinio produkto
Produktų aprašymas (1)

KN kodas

Grąžinamąsias
išmokas nustatant iš anksto

Kita

– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines
Amerikos Valstijas

—

—

– kitais atvejais

—

—

—

—

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 4 straipsnio 5 dalį (2)

—

—

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (3)

—

—

– – kitais atvejais

—

—

1002 00 00

Rugiai

—

—

1003 00 90

Miežiai
– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (3)

—

—

– kitais atvejais

—

—

1004 00 00

Avižos

—

—

1005 90 00

Kukurūzai (grūdai), naudojami šiuo pavidalu:

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 4 straipsnio 5 dalį (2)

4,093

4,093

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (3)

0,696

0,696

– – kitais atvejais

4,093

4,093

– – taikant Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 4 straipsnio 5 dalį (2)

3,070

3,070

– – eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (3)

0,522

0,522

– – kitais atvejais

3,070

3,070

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (3)

0,696

0,696

– kita (įskaitant neperdirbtus produktus)

4,093

4,093

– taikant Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 4 straipsnio 5 dalį (2)

4,093

4,093

– eksportuojant prekes, išvardytas 2208 subpozicijoje (3)

0,696

0,696

– kitais atvejais

4,093

4,093

1001 10 00

1001 90 99

Kietieji kviečiai:

Paprastieji kviečiai ir meslinas:
– KN kodais 1902 11 ir 1902 19 klasifikuojamas prekes eksportuojant į Jungtines
Amerikos Valstijas
– kitais atvejais:

– krakmolas:

– ggliukozė, gliukozės sirupas, maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas, klasifikuojami KN
kodais 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50,
1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4):

Bulvių krakmolas, klasifikuojamas KN kodu 1108 13 00 atitinkantis produktą, gautą
perdirbus kukurūzus.
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(EUR/100 kg)
Grąžinamosios išmokos dydis už
100 kg pagrindinio produkto

Produktų aprašymas (1)

KN kodas

Grąžinamąsias
išmokas nustatant iš anksto

Kita

visiškai nulukštenti ryžiai:
– trumpagrūdžiai ryžiai

—

—

– vidutinių grūdų ryžiai

—

—

1006 40 00

– ilgagrūdžiai ryžiai
Skaldyti ryžiai

—
—

—
—

1007 00 90

Grūdiniai sorgai, išskyrus hibridinius, skirti sėti

—

—

ex 1006 30

(1) Žemės ūkio produktams, pagamintiems perdirbant pagrindinius produktus ir (arba) prilygstantiems produktams, turi būti taikomi Komisijos reglamento (EB)
Nr. 1520/2000 E priede nustatyti koeficientai (OL L 177, 2000 7 15, p. 1).
(2) Atitinkamos prekės klasifikuojamos KN kodu 3505 10 50.
3
( ) Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 III priede išvardytos prekės arba prekės, į kurias pateikta nuoroda Reglamento (EEB) Nr. 2825/93 2 straipsnyje (OL L 258, 1993 10 16,
p. 6).
(4) KN kodais NC 1702 30 99, 1702 40 90 ir 1702 60 90 klasifikuojamam sirupui, pagamintam maišant gliukozės ir fruktozės sirupą, eksporto grąžinamosios išmokos gali
būti skirtos tik už gliukozės sirupą.

