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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 764/2007
z dne 29. junija 2007
o določitvi izvoznih nadomestil za slad
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(4)

Zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev
nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

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

(5)

Nadomestilo je treba določiti enkrat mesečno. V
vmesnem obdobju se lahko spremeni.

ob upoštevanju naslednjega:

(6)

Iz navedenih pravil sledi, da je treba, glede na sedanje
stanje na trgih žit in zlasti glede kotacij ali cen teh proizvodov v Skupnosti in na svetovnem trgu, nadomestila
določiti v višini, navedeni v Prilogi k Uredbi.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega
odbora za žita –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

(1)

(2)

(3)

V skladu s členom 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003
se razlika med tečaji ali cenami proizvodov na svetovnem
trgu, določenih v členu 1 navedene Uredbe, in cenami
teh proizvodov v Skupnosti, lahko pokrije z izvoznim
nadomestilom.
Nadomestila je treba določiti ob upoštevanju dejavnikov,
navedenih v členu 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z
dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih
pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o
odobritvi izvoznih nadomestil za žita in o ukrepih, ki
jih je treba sprejeti v primeru motenj na trgu žit (2).
Nadomestilo za slad je treba izračunati ob upoštevanju
količine žit, potrebnih za proizvodnjo zadevnih proizvodov. Navedene količine so določene v Uredbi (ES)
št. 1501/95.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Izvozna nadomestila za slad, naveden v členu 1(c) Uredbe (ES)
št. 1784/2003, so določena v višini, podani v prilogi k Uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007
Za Komisijo
Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z
Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).
(2) UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).
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PRILOGA
K Uredbi Komisije z dne 29. junija 2007 o določitvi izvoznih nadomestil za slad

Oznaka proizvodov

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

N.B.: Tarifne 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).
Numerične oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

