
A BIZOTTSÁG 1002/2006/EK RENDELETE

(2006. június 30.)

a cukorágazat egyes termékeire vonatkozó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről a
2006/2007. gazdasági évre

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) és különösen
annak 27. cikk (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A cukorágazatban harmadik országokkal folytatott keres-
kedelem tekintetében a 318/2006/EK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapítá-
sáról szóló, 2006. június 30-i 951/2006/EK bizottsági
rendelet (2) előírja, hogy a nyerscukor és a fehér cukor
a 784/68/EGK bizottsági rendeletnek megfelelően rögzí-
tett CIF-importárai „irányadó áraknak« minősülnek.
Ezeket az árakat az 318/2006/EK rendelet I. mellékle-
tének II. és III. pontjában meghatározott szabványminő-
ségre kell megállapítani

(2) Ezen irányadó árak rögzítésekor figyelembe kell venni
minden, a 951/2006/EK rendelet 23. cikkében meghatá-
rozott információt, kivéve a fent említett rendelet 24.
cikkében meghatározott eseteket.

(3) Mivel az ár igazítása a szabványminőségre nem vonat-
kozik, a fehér cukor esetében a 951/2006/EK rendelet
26. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett emelést
vagy csökkentést kell alkalmazni az elfogadott ajánla-
toknál. A nyerscukor esetében az említett bekezdés b)
pontjában meghatározott korrekciós együtthatókat kell
alkalmazni.

(4) Amennyiben eltérés van a vizsgált termék küszöbára és
irányadó ára között, kiegészítő importvámokat kell
meghatározni az 951/2006/EK rendelet 39. cikkében
meghatározott feltételek szerint.

(5) A 951/2006/EK rendelet 36. cikk (2) bekezdésének
megfelelően az érintett termékekre vonatkozó irányadó
árakat és kiegészítő importvámokat meg kell állapítani.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 36. cikkében említett termékek beho-
zatalára vonatkozó irányadó árakat és kiegészítő vámokat e
rendelet melléklete állapítja meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2006. június 30-án.

a Bizottság részéről
J. L. DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató
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MELLÉKLET

A fehér cukor, a nyerscukor és az 1702 90 99 KN-kód alá tartozó termékek behozatalára vonatkozó irányadó
árak és kiegészítő vámok 2006. július 1-től alkalmazandók

(EUR)

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

Az adott termék nettó 100 kg-jára vonat-
kozó kiegészítő vám összege

1701 11 10 (1) 31,49 1,84

1701 11 90 (1) 31,49 5,79

1701 12 10 (1) 31,49 1,70

1701 12 90 (1) 31,49 5,36

1701 91 00 (2) 36,99 6,74

1701 99 10 (2) 36,99 3,24

1701 99 90 (2) 36,99 3,24

1702 90 99 (3) 0,37 0,30

(1) Az 1260/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének III. pontjában meghatározott szabványminőség esetén (HL L 58., 2006.2.28., 1. o).
(2) Az 1260/2001/EK tanácsi rendelet I. mellékletének II. pontjában meghatározott szabványminőség esetén.
(3) 1 %-os szacharóztartalom esetén.

HU2006.7.1. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/37


