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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 2159/2004
zo 16. decembra 2004,
ktorým sa určujú vývozné náhrady na kŕmne zmesi na báze obilnín pre zvieratá
na výrobu vyvážaných kŕmnych zmesí, a výrobky
z kukurice, na druhej strane sú „ostatné obilniny“, to
sú voliteľné výrobky z obilnín iných ako kukurica
a výrobky z kukurice. Náhrada sa poskytuje za množstvo
obilninového produktu obsiahnutého v kŕmnych
zmesiach pre zvieratá.

KOMISIA EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1784/2003 z 29. september 2003 o spoločnej organizácii trhov s obilninami (1),
najmä na jeho článok 13, odsek 3,
keďže:
(1)

(2)

(3)

V zmysle článku 13 nariadenia (ES) č. 1784/2003,
rozdiel medzi kurzom alebo cenou produktov uvedených
v článku 1 uvedeného nariadenia na svetovom trhu
a cenou týchto produktov v spoločenstve môže byť
vykrytý vývoznou náhradou.
Nariadenie komisie (ES) č. 1517/95 z 29. júna 1995
o pravidlách uplatňovania nariadenia (ES) č. 1784/2003
týkajúceho sa dovozného a vývozného režimu kŕmnych
zmesí pre zvieratá vyrobených na báze obilnín, ktorým
sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1162/95
o osobitných pravidlách v uplatňovaní režimu dovozných a vývozných povolení v sektore obilnín a ryže (2),
definovalo vo svojom článku 2 špecifické kritériá, ktoré
sa musia brať do úvahy pri výpočte náhrady za tieto
produkty.
Tento výpočet musí brať do úvahy aj obsah výrobkov
z obilnín. Pre zjednodušenie, náhrada sa má vyplácať
vo dvoch kategóriách „výrobkov z obilnín“, na jednej
strane je to kukurica, najbežnejšie používaná obilnina

(4)

Okrem toho musí výška vývoznej náhrady brať do úvahy
aj možnosti a podmienky predaja týchto produktov na
svetovom trhu, potrebu vyhnúť sa narušeniam na trhu
spoločenstva a ekonomický aspekt vývozu.

(5)

Súčasná situácia na trhu s obilninami, najmä perspektívy
zásobovania, vedie v súčasnosti k zrušeniu vývozných
náhrad.

(6)

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

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Vývozné náhrady na kŕmne zmesi pre zvieratá, na ktoré sa
vzťahuje nariadenie (ES) č. 1784/2003 a ktoré podliehajú nariadeniu (ES) č. 1517/95, sú stanovené v súlade s prílohou tohto
nariadenia.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 17. decembra 2004.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 16. decembra 2004
Za Komisiu
Mariann FISCHER BOEL

člen Komisie

(1) Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 78.
(2) Ú. v. ES L 147, 30.6.1995, s. 51.
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PRÍLOHA
k nariadeniu Komisie zo 16. decembra 2004, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za kŕmne zmesi z obilnín
Kódy produktov, na ktoré sa poskytuje vývozná náhrada:
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.

Obilninové produkty

Krajina určenia

Merná jednotka

Výška vývozných
náhrad

Kukurica a výrobky z kukurice:
kódy NC 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

Výrobky z obilnín s výnimkou kukurice a výrobkov
z kukurice

C10

EUR/t

0,00

Pozn.: Kódy produktov, ako aj kódy krajiny určenia série A sú definované v zmenenom a doplnenom nariadení Komisie (EHS) č.
3846/87 (Ú. v. ES L 366, 24.12.1987, s. 1).
C10: Všetky krajiny.

