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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 888/2007
z 26. júla 2007,
ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo
forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve
venie osobitnej sadzby náhrady na predbežné stanovenie
náhrad je opatrením, ktoré umožňuje splniť tieto rozličné
ciele.

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z
29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu
s obilninami (1), najmä na jeho článok 13 ods. 3,

(5)

S ohľadom na urovnanie medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými o vývoze cestovín
zo Spoločenstva do Spojených štátov amerických, schválené rozhodnutím Rady 87/482/EHS (4), je potrebné
rozlišovať náhradu na tovar spadajúci pod kódy KN
1902 11 00 a 1902 19 podľa ich miesta určenia.

(6)

Podľa článku 15 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005
znížená sadzba vývoznej náhrady musí byť stanovená
vzhľadom na čiastku uplatniteľnej výrobnej náhrady,
podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 (5), pre
príslušný základný výrobok použitý počas predpokladaného obdobia výroby tovaru.

(7)

Alkoholické nápoje sa považujú za menej citlivé na cenu
obilnín používaných pri ich výrobe. Avšak protokol 19
Aktu o pristúpení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska
ustanovuje, že je potrebné rozhodnúť o potrebných
opatreniach, aby bolo použitie obilnín Spoločenstva pri
výrobe alkoholických nápojov získavaných z obilnín
uľahčené. Je preto potrebné upraviť sadzbu náhrady vzťahujúcu sa na obilniny vyvážané vo forme alkoholických
nápojov.

(8)

Riadiaci výbor pre obilniny nedoručil stanovisko v lehote
stanovenej jeho predsedom,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1785/2003 z
29. septembra 2003 o spoločnej organizácii trhu s ryžou (2),
a najmä na jeho článok 14 ods. 3,
keďže:
(1)

(2)

(3)

(4)

Článok 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 a článok
14 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1785/2003 stanovujú, že
rozdiel medzi kvótami alebo cenami na svetovom trhu
pre výrobky uvedené v článku 1 každého z týchto nariadení a cenami v rámci Spoločenstva môže byť pokrytý
vývoznou náhradou.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1043/2005 z 30. júna 2005,
ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 3448/93,
pokiaľ ide o systém udeľovania vývozných náhrad pre
určité poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme
tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve
a kritériá pre stanovenie čiastky týchto náhrad (3), určuje
výrobky, na ktoré by mala byť stanovená sadzba náhrady
uplatňovaná, ako je to vhodné, v prípade vývozu týchto
výrobkov vo forme tovarov uvedených v prílohe III
k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV
k nariadeniu (ES) č. 1785/2003.
V súlade s odsekom 1 článku 14 nariadenia (ES)
č. 1043/2005 by sa mala sadzba náhrady na 100 kg
každého príslušného základného výrobku stanoviť
každý mesiac.
Záväzky prijaté v súvislosti s náhradami, ktoré môžu byť
udeľované na vývoz poľnohospodárskych výrobkov
obsiahnutých v tovaroch, na ktoré sa nevzťahuje príloha
I k zmluve, môžu byť predbežným stanovením vysokých
sadzieb náhrad ohrozené. Preto je v takýchto situáciách
potrebné prijať preventívne opatrenia, avšak bez toho,
aby sa zabránilo uzatváraniu dlhodobých zmlúv. Stano-

(1) Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78. Nariadenie zmenené a doplnené
nariadením Komisie (ES) č. 1154/2005 (Ú. v. EÚ L 187, 19.7.2005,
s. 11).
(2) Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 797/2006 (Ú. v. EÚ L 144,
31.5.2006, s. 1).
(3) Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2005, s. 24. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 447/2007 (Ú. v. EÚ L 106,
24.4.2007, s. 31).

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Sadzby náhrad uplatniteľné na základné výrobky uvedené
v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1043/2005 a v článku 1 nariadenia (ES) č. 1784/2003 alebo v článku 1 nariadenia (ES)
č. 1785/2003, vyvážané vo forme tovaru uvedeného v prílohe
III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo v prílohe IV
k nariadeniu (ES) č. 1785/2003 v uvedenom poradí, sa stanovujú tak, ako je uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 27. júla 2007.
(4) Ú. v. ES L 275, 29.9.1987, s. 36.
(5) Ú. v. ES L 159, 1.7.1993, s. 112. Nariadenie naposledy zmenené
a doplnené nariadením (ES) č. 1584/2004 (Ú. v. EÚ L 280,
31.8.2004, s. 11).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 26. júla 2007
Za Komisiu
Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre podnikanie a priemysel
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PRÍLOHA
Sadzby náhrad uplatniteľné od 27. júla 2007 na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na
ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve (*)
(EUR/100 kg)
Sadzba náhrady na 100 kg základného
výrobku
Opis výrobkov (1)

Kód KN

V prípade predbežného stanovenia
náhrad

Iné

– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11
a 1902 19

—

—

– v iných prípadoch

—

—

—

—

– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (2)

—

—

– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208

—

—

– – v iných prípadoch

—

—

1002 00 00

Raž

—

—

1003 00 90

Jačmeň
– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)

—

—

– v iných prípadoch

—

—

1004 00 00

Ovos

—

—

1005 90 00

Kukurica používaná vo forme:

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

Tvrdá pšenica

Mäkká pšenica a súraž:
– pre vývozy tovaru do Spojených štátov amerických spadajúceho pod kódy KN 1902 11
a 1902 19
– v iných prípadoch:

(3)

– škrobu:
– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (2)
– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)
– – v iných prípadoch
– glukózy, glukózového sirupu, maltodextrínu a maltodextrínového sirupu kódov KN
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):
– – v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (2)
– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)
– – v iných prípadoch
– – v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208

(3)

– inej (vrátane nespracovanej)
Zemiakového škrobu s kódom KN 1108 13 00 podobného s výrobkom získavaným spracovaním kukurice:
– v prípade uplatnenia článku 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1043/2005 (2)
– v prípade vývozu tovaru podpoložky 2208 (3)
– v iných prípadoch

(*) Sadzby stanovené v tejto prílohe sa neuplatňujú na tovar uvedený v tabuľkách I a II k protokolu č. 2 k Dohode medzi Európskym
spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou z 22. júla 1972, ktorý sa vyviezol do Švajčiarskej konfederácie alebo do Lichtenštajnského
kniežatstva.
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(EUR/100 kg)
Sadzba náhrady na 100 kg základného
výrobku

Opis výrobkov (1)

Kód KN

ex 1006 30

V prípade predbežného stanovenia
náhrad

Iné

Bielená ryža:
– s okrúhlymi zrnami

—

—

– s priemernými zrnami

—

—

1006 40 00

– s dlhými zrnami
Zlomková ryža

—
—

—
—

1007 00 90

Zrná ciroku, iné ako hybridy, na siatie

—

—

(1) Pokiaľ ide o poľnohospodárske výrobky získané zo spracovania základného výrobku alebo/a asimilovaných výrobkov, budú sa uplatňovať koeficienty stanovené v prílohe
V k nariadeniu Komisie (ES) č. 1043/2005.
(2) Na príslušný tovar sa vzťahuje kód KN 3505 10 50.
(3) Tovar uvedený v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1784/2003 alebo uvedený v článku 2 nariadenia (EHS) č. 2825/93 (Ú. v. ES L 258, 16.10.1993, s. 6).
(4) Pre sirupy, na ktoré sa vzťahujú kódy KN 1702 30 99, 1702 40 90 a 1702 60 90, získané zo zmiešania glukózového a fruktózového sirupu sa vývozné náhrady týkajú
iba glukózového sirupu.

