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REGULAMENTUL (CE) NR. 888/2007 AL COMISIEI
din 26 iulie 2007
stabilind ratele de restituire aplicabile anumitor produse din sectorul cerealelor și orezului,
exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat
restituirii este o măsură care asigură atingerea acestor
variate obiective.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului
din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a piețelor
în sectorul cerealelor (1), în special articolul 13 alineatul (3),

(5)

Având în vedere acordul dintre Comunitatea Europeană
și Statele Unite ale Americii privind exporturile pastelor
făinoase către Statele Unite ale Americii, aprobată prin
Decizia 87/482/CEE a Consiliului (4), este necesară diferențierea restituirilor pentru mărfurile care intră sub
incidența codurilor NC 1902 11 00 și 1902 19
conform destinației lor.

(6)

Având în vedere articolul 15 alineatele (2) și (3) din
Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, trebuie stabilită o
rată redusă de restituire la export, având în vedere
suma aplicabilă restituirii pentru producție, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1722/93 al
Comisiei (5) pentru produsele de bază respective folosite
în timpul perioadei respective de fabricare a mărfurilor.

(7)

Băuturile spirtoase sunt considerate mai puțin sensibile la
prețul cerealelor utilizate pentru fabricarea lor. Cu toate
acestea, Protocolul 19 la Actul de aderare a Regatului
Unit al Marii Britanii, a Irlandei și a Danemarcei
prevede că trebuie stabilite măsurile necesare pentru facilitarea folosirii cerealelor comunitare pentru fabricarea
băuturilor spirtoase obținute din cereale. În consecință,
este necesară adaptarea ratei de restituire aplicată
cerealelor exportate sub formă de băuturi spirtoase.

(8)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în
termenul stabilit de președinte,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului
din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieței
orezului (2), în special articolul 14 alineatul (3),
întrucât:
(1)

(2)

(3)

(4)

Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1784/2003 și articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 prevăd că diferența dintre
cotațiile sau prețurile de pe piața mondială pentru
produsele enumerate la articolul 1 al fiecăruia dintre
aceste regulamente și prețurile din cadrul Comunității
poate fi acoperită printr-o restituire la export.
Regulamentul nr. 1043/2005 al Comisiei din 30 iunie
2005 de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește sistemul
de acordare a restituirilor la export pentru anumite
produse agricole exportate sub formă de mărfuri care
nu sunt incluse în anexa I la tratat, precum și criteriile
de stabilire a cuantumurilor sumelor respective (3)
precizează produsele pentru care trebuie stabilită rata
de restituire ce se va aplica în cazul în care aceste
produse sunt exportate sub forma mărfurilor enumerate
în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau în
anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1785/2003, după caz.
În conformitate cu prevederile articolului 14 primul
alineat din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005, rata de
restituire la 100 kg pentru fiecare dintre produsele de
bază respective se stabilește lunar.
Angajamentele asumate în privința restituirilor care pot fi
acordate pentru exportul produselor agricole înglobate în
anumite mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat
pot fi compromise prin stabilirea în avans a unor rate
ridicate de restituire. Este așadar necesar ca în asemenea
situații să fie luate măsuri asigurătorii, fără a evita totuși
încheierea de contracte pe termen lung. Stabilirea unor
rate de restituire specifice pentru stabilirea în avans a

(1) JO L 270, 21.10.2003, p. 78. Regulament, astfel cum a fost
modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1154/2005 al Comisiei (JO
L 187, 19.7.2005, p. 11).
(2) OJ L 270, 21.10.2003, p. 96. Regulament, astfel cum a fost
modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 797/2006 al
Comisiei (JO L 144, 31.5.2006, p. 1).
(3) JO L 172, 5.7.2005, p. 24. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 447/2007 (JO L 106,
24.4.2007, p. 31).

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Ratele de restituire aplicabile produselor de bază enumerate în
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 și în articolul 1 din
Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau în articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 și exportate sub forma mărfurilor
enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003,
respectiv în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1785/2003,
vor fi stabilite după cum se indică în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 27 iulie 2007.
(4) JO L 275, 29.9.1987, p. 36.
(5) JO L 159, 1.7.1993, p. 112. Regulament, astfel cum a fost modificat
ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1584/2004 (JO L 280,
31.8.2004, p. 11).

L 195/16

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2007.
Pentru Comisie
Heinz ZOUREK

Director general pentru întreprinderi și industrie
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ANEXĂ
Ratele de restituire aplicabile începând cu 27 iulie 2007 anumitor produse din sectorul cerealelor și orezului,
exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat (*)
(EURO/100 kg)
Rata de restituire pe 100 kg
de produs de bază
Descrierea produselor (1)

Codul NC

În caz de stabilire
în avans a
restituirilor

Altele

– la exportul mărfurilor care fac obiectul codurilor NC 1902 11 și 1902 19 către Statele
Unite ale Americii

—

—

– în alte cazuri

—

—

—

—

– – în cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1043/2005 (2)

—

—

– – la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (3)

—

—

– – în alte cazuri

—

—

1002 00 00

Secară

—

—

1003 00 90

Orz
– la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (3)

—

—

– în alte cazuri

—

—

1004 00 00

Ovăz

—

—

1005 90 00

Porumb utilizat sub formă de:

2,131

2,131

—

—

2,131

2,131

1,598

1,598

—

—

1,598

1,598

—

—

2,131

2,131

2,131

2,131

—

—

2,131

2,131

1001 10 00

1001 90 99

Grâu dur:

Grâu comun sau borceag:
– la exportul mărfurilor care fac obiectul codurilor NC 1902 11 și 1902 19 către Statele
Unite ale Americii
– în alte cazuri:

– amidon:
– – în cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1043/2005 (2)
– – la exportul mărfurilor care se încadrează în subpoziția 2208 (3)
– în alte cazuri
– glucoză, sirop de glucoză, maltodextrină, sirop de maltodextrină având codurile NC
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):
– – când se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 (2)
– – la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (3)
– – în alte cazuri
– – la exportul mărfurilor care se încadrează în subpoziția 2208 (3)
– altele (inclusiv cele neprelucrate)
Amidon din cartofi având codul NC 1108 13 00 similar cu produsul obținut din porumb
prelucrat:
– în cazul în care se aplică articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1043/2005 (2)
– la exportul mărfurilor care se încadrează la subpoziția 2208 (3)
– în alte cazuri

(*) Ratele stabilite în această anexă nu sunt aplicabile mărfurilor incluse în tabelele I și II din Protocolul nr. 2 la Acordul dintre
Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană din 22 iulie 1972 exportate către Confederația Elvețiană sau Principatul Liechtenstein.
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(EURO/100 kg)
Rata de restituire pe 100 kg
de produs de bază

Descrierea produselor (1)

Codul NC

ex 1006 30

În caz de stabilire
în avans a
restituirilor

Altele

Orez albit:
– cu bob rotund

—

—

– cu bob mediu

—

—

1006 40 00

– cu bob lung
Brizură de orez

—
—

—
—

1007 00 90

Sorg, cu excepția hibridului, destinat însămânțării

—

—

(1) În ceea ce privește produsele agricole obținute din prelucrarea produselor de bază și/sau produse asimilate, se aplică coeficienții stabiliți în anexa V la Regulamentul (CE)
nr. 1043/2005 al Comisiei.
(2) Mărfurile respective intră sub incidența codului 3505 10 50.
(3) Mărfurile prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1784/2003 sau menționate la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2825/93 (JO L 258, 16.10.1993, p. 6).
(4) Pentru siropurile având codurile NC 1702 30 99, 1702 40 90 și 1702 60 90, obținute din amestec de sirop de glucoză și fructoză, restituirea la export se referă numai la
siropul de glucoză.

