
A BIZOTTSÁG 437/2005/EK RENDELETE

(2005. március 17.)

a cukorágazatban 2005. március 18-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő
importvámok rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001.
június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 24. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A cukorágazatban a melasz behozatalára vonatkozó végre-
hajtási rendelkezések megállapításáról és a 785/68/EGK
rendelet (2) módosításáról szóló, 1995. június 23-i
1422/95/EK bizottsági rendelet (3) előírja, hogy a
melasznak a 785/68/EGK bizottsági rendeletnek megfe-
lelően megállapított CIF-importára „irányadó árnak”
minősül. Ezt az árat a 785/68/EGK rendelet 1. cikkében
meghatározott szabványminőségre kell megállapítani.

(2) Az irányadó árak meghatározásakor figyelembe kell
venni a 785/68/EGK rendelet 3. cikkében meghatározott
minden információt, kivéve az említett rendelet 4.
cikkében meghatározott esetekben, valamint adott
esetben a rögzítés a 785/68/EGK rendelet 7. cikkében
meghatározott módszer alapján történhet.

(3) A nem szabványminőségre vonatkozó árkiigazítás esetén
a kínált melasz minőségétől függően a 785/68/EGK ren-

delet 6. cikke alapján növelni vagy csökkenteni kell az
árakat.

(4) Amennyiben eltérés van az adott termék küszöbára és
irányadó ára között, kiegészítő importvámot kell megha-
tározni az 1422/95/EK rendelet 3. cikkében meghatáro-
zott feltételek szerint. Amennyiben az importvámokat az
1422/95/EK rendelet 5. cikke értelmében felfüggesztik, e
vámok egyedi összegét rögzíteni kell.

(5) Rögzíteni kell az érintett termékek behozatalára vonatkozó
irányadó árakat és kiegészítő vámokat, az 1422/95/EK
rendelet 1. cikke (2) bekezdésével, valamint 3. cikke (1)
bekezdésével összhangban.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1422/95/EK rendelet 1. cikkében meghatározott termékek
behozatalára alkalmazandó irányadó árakat és a kiegészítő
vámokat a melléklet állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2005. március 18-án lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. március 17-én.

a Bizottság részéről
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

HUL 72/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.3.18.

(1) HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK módosított
rendelet (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.).

(2) HL L 141., 1995.6.24., 12. o. A rendeletet legutóbb a 79/2003/EK
rendelet módosította (HL L 13., 2003.1.18., 4. o.).

(3) HL 145., 1968.6.27., 12. o. A legutóbb az 1422/1995/EK rende-
lettel.



MELLÉKLET

A cukorágazatban 2005. március 18-tól a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok

(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

Az 1422/95/EK rendelet 5. cikkében említett
felfüggesztés miatt az adott termék nettó 100
kg-jára alkalmazandó importvám összege (1)

1703 10 00 (2) 10,32 — 0

1703 90 00 (2) 10,84 — 0

(1) Az 1422/95/EK rendelet 5. cikkével összhangban ez az összeg lép a közös vámtarifában e termékekre meghatározott vámtétel
helyébe.

(2) A módosított 785/68/EGK rendelet 1. cikkében meghatározott szabványminőségre vonatkozik.
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