
A BIZOTTSÁG 1686/2005/EK RENDELETE

(2005. október 14.)

a cukorágazatban a 2004/2005-ös gazdasági évre a termelési illetékek összege, valamint a kiegészítő
illeték meghatározásáról

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 15. cikke (8), illetve 16. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A cukorágazatban a kvótarendszer alkalmazására vonat-
kozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002.
február 20-i 314/2002/EK bizottsági rendelet (2) 8.
cikke előírja, hogy a cukor, izoglükóz és inulinszirup
tekintetében legkésőbb október 15-ig az előző gazdasági
évre vonatkozóan meg kell határozni a termelési alap-
illeték és a B termelési illeték összegét, és szükség esetén
a 1260/2001/EK rendelet 16. cikke (2) bekezdésében
említett együtthatót.

(2) A B termelési illeték maximális összegének felülvizsgála-
táról és a cukorágazatban a B cukorrépa 2004/2005-ös
gazdasági évre vonatkozó minimálárának módosításáról
szóló, 2004. augusztus 17-i 1462/2004/EK bizottsági
rendelet (3) a 2004/2005-ös gazdasági évre az
1260/2001/EK rendelet 15. cikke (4) bekezdésének első
francia bekezdésében említett B illeték maximális
összegét a fehér cukor intervenciós árának 37,5 %-ában
határozta meg.

(3) A 2004/2005-ös gazdasági évre az 1260/2001/EK rend-
elet 15. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően megál-
lapított előrelátható összveszteség ugyanezen cikk (4) és
(5) bekezdésének megfelelően az alapilletékre vonatko-
zóan 2 %-os, illetve a B termelési illetékre vonatkozóan
37,5 %-os legmagasabb mérték meghatározásához vezet,
amely összegek az említett rendelet (3) bekezdése
második albekezdésének első francia bekezdésében, illetve
az 1462/2004/EK rendelet 1. cikkében kerültek megha-
tározásra.

(4) Az 1260/2001/EK rendelet 16. cikkének (1) bekezdése
előírja, hogy amennyiben az említett rendelet 15.
cikkének (1) és (2) bekezdése alapján megállapított össz-
veszteséget nem fedezi teljes mértékben a termelési alap-
illetékből és a B illetékből származó bevétel, kiegészítő
illetéket kell kiróni. Mivel a 2004/2005-ös gazdasági évre

vonatkozóan ez az összveszteség 133 529 997 euró, az
1260/2001/EK rendelet 16. cikke (2) bekezdésében emlí-
tett együtthatót meg kell határozni. Az említett együtt-
ható kiszámolása végett a 2003/2004. gazdasági évre
meghatározott illetéket kell figyelembe venni azon tagál-
lamok esetében, amelyek 2004. április 30-án a Közös-
séghez tartoztak.

(5) A Cukorpiaci Irányítóbizottság az elnöke által kitűzött
határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A cukorágazatban a termelési illetékek összegei a 2004/2005.
gazdasági évben a következőképpen kerülnek meghatározásra:

a) a termelési alapilleték a fehér cukorra tonnánként 12,638
euró az A és B cukor esetében;

b) a B termelési illeték a fehér cukorra tonnánként 236,963
euró a B cukor esetében;

c) a termelési alapilleték a szárazanyagra tonnánként 5,330
euró az A és B izoglükóz esetében;

d) a B termelési illeték a szárazanyagra tonnánként 99,424 euró
a B izoglükóz esetében;

e) a termelési alapilleték a szárazanyagértéknek megfelelő
cukorra/izoglükózra tonnánként 12,638 euró az A és a B
inulinszirup esetében;

f) a B termelési illeték a szárazanyagértéknek megfelelő cukor-
ra/izoglükózra tonnánként 236,963 euró a B inulinszirup
esetében.

2. cikk

A 2004/2005. gazdasági évre az 1260/2001/EK rendelet 16.
cikkének (2) bekezdésében előírt együttható 0,27033 a Cseh
Köztársaság, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország,
Szlovénia és Szlovákia számára, valamint 0,15935 a többi
tagállam számára.
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(1) HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A legutóbb a 39/2004/EK bizottsági
rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 16. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 50., 2002.2.21., 40. o. A legutóbb a 38/2004/EK rendelettel
(HL L 6., 2004.1.10., 13. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 270., 2004.8.18., 4. o.



3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2005. október 14-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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