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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 966/2005
z dne 23. junija 2005
o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

krmne mešanice in koruzne proizvode, in na drugi strani
za „druga žita“, pri slednjih pridejo v poštev žitni proizvodi, razen koruze in koruznih proizvodov. Nadomestilo
se odobri glede na količino žitnih proizvodov, vsebovanih v krmni mešanici.

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29.
september 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti
člena 13(3) Uredbe,

(4)

Višina nadomestila mora upoštevati tudi možnosti in
pogoje za prodajo teh proizvodov na svetovnem trgu,
potrebo po preprečevanju motenj na trgu Skupnosti in
gospodarski vidik izvoza.

(5)

Zaradi trenutnih razmer na trgu za žita in zlasti pričakovanj glede preskrbe, je treba odpraviti izvozna nadomestila.

(6)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku,
ki ga je določil njegov predsednik –

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

(3)

V skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003 se
razlika med kotacijami ali cenami proizvodov na
svetovnem trgu, podanih v členu 1 navedene uredbe, in
cenami teh proizvodov v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.
Člen 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1517/95 z dne 29. junija
1995 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št.
1784/2003 glede režimov za izvoz in uvoz krmnih
mešanic na osnovi žit in o spremembi Uredbe (ES) št.
1162/95 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo
sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (2),
določa splošna pravila za izračun zneska takih nadomestil.
Ta izračun mora upoštevati tudi vsebnost žitnih proizvodov. Zaradi poenostavitve se nadomestilo plača za dve
kategoriji „žitnih izdelkov“, in sicer na eni strani za
koruzo, na splošno najbolj uporabljeno žito za izvožene

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Izvozna nadomestila za krmne mešanice, zajete v Uredbi (ES) št.
1784/2003 in v skladu z Uredbo (ES) št. 1517/95, so določena
v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 24. junija 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 23. junija 2005
Za Komisijo
Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije

(1) UL L 270, 21.10.2003, str. 78.
(2) UL L 147, 30.6.1995, str. 51.
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PRILOGA
k Uredbi Komisije z dne 23. junija 2005 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit
Oznake proizvodov, ki so upravičeni do izvoznega nadomestila:
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.

Žitni proizvodi

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

Koruza in proizvodi na osnovi koruze:
tarifne oznake KN 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

Žitni proizvodi razen koruze in proizvodov na
osnovi koruze

C10

EUR/t

0,00

N.B.: Oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87
(UL L 366, 24.12.1987, str. 1).
C10: Vse namembne države.

