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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 651/2006
(2006. gada 27. aprīlis),
ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes
bāzes ražošanai, no vienas puses, kā arī par “citiem
graudaugiem”, no otras puses, kas ir iekļaujami labības
produkti, izņemot kukurūzu un produktus uz kukurūzas
bāzes. Kompensācija jāpiešķir par labības produktu
daudzumu, ko satur dzīvniekiem paredzētie barības
maisījumi.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembris Regulu (EK) Nr.
1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1),
un jo īpaši tās 13. panta 3. punktu,
tā kā:
(1)

(2)

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 13. pantu starpību starp minēto regulas 1. pantā minēto produktu
kursu vai cenām pasaules tirgū un šo produktu cenām
Kopienā var segt ar eksporta kompensāciju.
Komisijas 1995. gada 29. jūnija Regulas (EK) Nr. 1517/95,
ar ko pieņem sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr.
1784/2003 piemērošanai attiecībā uz importa un eksporta
režīmu dzīvnieku barības maisījumiem uz labības bāzes un
groza Regulu (EK) Nr. 1162/95 par sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju režīma piemērošanai labības un rīsu nozarē (2), 2. pantā ir izstrādāti
īpaši kritēriji, kas jāņem vērā, aprēķinot šīs kompensācijas.
Šaja aprēķinā jāņem vērā arī labības produktu sastāvs.
Vienkāršošanas nolūkā kompensācija jāizmaksā par
divām “labības produktu” kategorijām, tas ir, kukurūzu,
t.i., graudaugu, kas tiek visplašāk izmantoti eksportētu
kombinēto pārtikas produktu un produktu uz kukurūzas

(4)

Turklāt kompensācijas noteikšanā jāņem vērā arī iespējas
šo produktu pārdošanai pasaules tirgū, nepieciešamība
izvairīties no traucējumiem Kopienas tirgū un eksporta
ekonomiskais aspekts.

(5)

Pašreizējā situācija labības tirgū, un jo īpaši apgādes
perspektīvas, liek šobrīd atcelt eksporta kompensācijas.

(6)

Labības pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās
priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Eksporta kompensācijas par barības maisījumiem, ko aptver
Regula (EK) Nr. 1784/2003 un uz ko attiecas Regula (EK) Nr.
1517/95, nosaka saskaņā ar šīs regulas pielikumu.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2006. gada 28. aprīlī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2006. gada 27. aprīlī
Komisijas vārdā —
Komisijas locekle
Mariann FISCHER BOEL

(1) OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti
ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005.,
11. lpp.).
(2) OV L 147, 30.6.1995., 51. lpp.
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PIELIKUMS
Komisijas 2006. gada 27. aprīļa Regulai, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par barības maisījumiem uz labības
bāzes
Produktu kodi par ko var saņemt eksporta kompensāciju:
2309 10 11 9000,
2309 10 33 9000,
2309 90 31 9000,
2309 90 43 9000,

2309 10 13 9000,
2309 10 51 9000,
2309 90 33 9000,
2309 90 51 9000,

2309 10 31 9000,
2309 10 53 9000,
2309 90 41 9000,
2309 90 53 9000.

Labības produkti

Galamērķis

Mērvienība

Kompensāciju summa

Kukurūza un produkti uz kukurūzas bāzes:
KN kodi 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23,
1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Labības produkti, izņemot kukurūzu un produktus
uz kukurūzas bāzes

C10

EUR/t

0,00

N.B.: Produktu kodi, kā arī “A” sērijas galamērķu kodi, ir grozītajā Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3846/87 (OV L 366, 24.12.1987.,
1. lpp.).
C10: Visi galamērķi.

