
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 594/2007 НА КОМИСИЯТА

от 31 май 2007 година

за определяне на възстановяванията при износ на зърнени смески за животни

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от
29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара
на зърнени култури (1), и по-специално член 13, параграф 3
от него,

като има предвид, че:

(1) Съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 1784/2003
разликата между котировките или цените на световния
пазар на продуктите, посочени в член 1 от упоменатия
регламент, и цените на същите продукти в Общността
може да бъде покрита чрез възстановяване при износ.

(2) Член 2 от Регламент (ЕО) № 1517/95 на Комисията от
29 юни 1995 относно правилата за прилагане на
Регламент (ЕО) № 1784/2003 за режима на внос и
износ на зърнени смески за животни и за изменение на
Регламент (ЕО) № 1162/95 относно подробните правила
за прилагане на режима на лицензии за внос и износ на
зърнени култури и ориз (2) посочва специфичните
критерии за изчисляване на възстановяванията за тези
продукти.

(3) При изчисляването следва също да се вземе предвид
съдържанието на зърнени продукти. За опростяване на
процедурата възстановяването следва да бъде изплащано
за две категории „зърнени продукти“: царевица, която е
най-широко използваната зърнена култура при производ-
ството на смески за износ и на царевични продукти; и

„други зърнени култури“, към които спадат зърнените
продукти, отговарящи на условията, с изключение на
царевицата и царевичните продукти. Възстановяване
следва да бъде предоставено за количеството зърнени
продукти, съдържащо се в смеската за животни.

(4) Освен това размерът на възстановяването трябва да вземе
предвид възможностите и условията за продажба на тези
продукти на световния пазар, необходимостта да се
избегнат затруднения във функционирането на пазара на
Общността и икономическия аспект на износа.

(5) Сегашната ситуация на пазара на зърнени култури, и по-
специално перспективите за снабдяване, налагат
премахване на възстановяванията при износ.

(6) Управителният комитет по зърнените култури не е
изразил становище в срока, определен от неговия
председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Възстановяванията при износ на смески за животни, посочени в
Регламент (ЕО) № 1784/2003 и подчинени на Регламент (ЕО)
№ 1517/95, се определят в съответствие с приложението към
настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юни 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-
членки.

Съставено в Брюксел на 31 май 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони”
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(1) OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент
(ЕО) № 1154/2005 на Комисията (OВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).

(2) OВ L 147, 30.6.1995 г., стр. 51.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Към регламент на Комисията от 31 май 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на
зърнени смески за животни

Код на продуктите, за които се предоставят възстановявания при износ:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Зърнени продукти Местоназначение Мерна единица Размер на възстановя-
ванията

Царевица и царевични продукти
Кодове по КН 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

Зърнени продукти, с изключение на царевица и
царевични продукти

C10 EUR/t 0,00

NB: Кодовете на продукти, както и на местоназначенията от серия А са определени в Регламент (EИО) № 3846/87 на Комисията
(OВ L 366, 24.12.1987 г., стр. 1), изменен.
C10: Всички местоназначения.
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