
A BIZOTTSÁG 626/2007/EK RENDELETE

(2007. június 6.)

a cukorágazat egyes termékeire az 1002/2006/EK rendelet által a 2006/2007-es gazdasági évre
rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2006.
február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a cukorágazatban harmadik országokkal folytatott
kereskedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági rendeletre (2)
és különösen annak 36. cikkére,

mivel:

(1) A fehér cukor, a nyerscukor és egyes szirupok irányadó
árát, valamint a behozatalukra vonatkozó kiegészítő
vám összegét a 2006/2007-es gazdasági évre az
1002/2006/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette. Ezen

árakat és vámokat legutóbb a 585/2007/EK bizottsági
rendelet (4) módosította.

(2) A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló információk
alapján az említett összegeket a 951/2006/EK rende-
letben foglalt általános és részletes rögzítési szabályoknak
megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2006/2007-es gazdasági évre az 1002/2006/EK rendelet által
rögzített, a 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett
termékek behozatalára vonatkozó irányadó árak és kiegészítő
vámok módosultak, és a jelen rendelet mellékletében szere-
pelnek.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. június 7-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 6-án.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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(1) HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 2011/2006/EK rendelettel
(HL L 384., 2006.12.29., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 178., 2006.7.1., 24. o. A 2031/2006/EK rendelettel (HL
L 414., 2006.12.30., 43. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 179., 2006.7.1., 36. o. (4) HL L 139., 2007.5.31., 3. o.



MELLÉKLET

A fehércukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó
árak és kiegészítő vámok 2007. június 7-től alkalmazandó módosított összegei

(EUR)

KN-kód Az adott termék nettó 100 kg-jára
vonatkozó irányadó ár összege

Az adott termék nettó 100 kg-jára
vonatkozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1) 20,44 6,08

1701 11 90 (1) 20,44 11,64

1701 12 10 (1) 20,44 5,89

1701 12 90 (1) 20,44 11,12

1701 91 00 (2) 23,43 14,01

1701 99 10 (2) 23,43 9,00

1701 99 90 (2) 23,43 9,00

1702 90 99 (3) 0,23 0,41

(1) A 318/2006/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 58., 2006.2.28.,
1. o.).

(2) A 318/2006/EK rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.
(3) 1 %-os szacharóztartalom esetén.
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