
A BIZOTTSÁG 1541/2006/EK RENDELETE

(2006. október 13.)

a 493/2006/EK rendelet 3. cikkében említett kivonási küszöbérték meghatározására szolgáló
együttható rögzítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

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

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezését érintő
reform keretében átmeneti intézkedések megállapításáról, vala-
mint az 1265/2001/EK és a 314/2002/EK rendelet módosítá-
sáról szóló, 2006. március 27-i 493/2006/EK bizottsági rende-
letre (2) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdése b) pontjára,

mivel:

(1) A 493/2006/EK rendelet 3. cikke előírja, hogy minden
vállalkozás esetében a 2006/2007-es gazdasági év kere-
tében termelt cukor-, izoglükóz- és inulinszirup-termelés
azon része, amelyet az említett rendelet IV. mellékletében
rögzített kvóták címén termeltek, és amely meghalad
bizonyos küszöbértéket, a 318/2006/EK rendelet 19.
cikkének értelmében kivontnak tekintendő.

(2) A kérdéses küszöbérték meghatározása érdekében legké-
sőbb 2006. október 15-ig rögzíteni kell egy együtthatót,
amely megegyezik a Közösségen belül a cukoripar szer-
kezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapí-
tásáról és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló
1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2006.
február 20-i 320/2006/EK tanácsi rendelet (3) 3. cikke
értelmében az érintett tagállamban a 2006/2007-es
gazdasági évre lemondott kvóták összegének és a
493/2006/EK rendelet IV. mellékletében e tagállam tekin-
tetében rögzített kvótának a hányadosával.

(3) Ezen együttható megállapításakor figyelembe kell venni a
Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szol-
gáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló
320/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június
27-i 968/2006/EK bizottsági rendelet (4) 10. cikke (2)
bekezdésével összhangban elfogadott, a Közösségen
belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideig-
lenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK
tanácsi rendelet (5) végrehajtása keretében a 2006/2007-
es gazdasági évre vonatkozó szerkezetátalakítási támoga-
tások nyújtásához a becslések szerint rendelkezésre álló
pénzügyi forrásokról szóló, 2006. szeptember 29-i
bizottsági közleményt.

(4) Helyénvaló tehát rögzíteni a 2006/2007-es gazdasági
évre vonatkozó kivonási küszöbérték meghatározására
szolgáló együtthatót,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 493/2006/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdése b) pontjában
említett tagállamonkénti együtthatót a Bizottság a követke-
zőkben állapítja meg:

a) Belgium: 0,1945;

b) Spanyolország: 0,0863;

c) Franciaország (anyaország): 0,0074;

d) Írország: 1,0000;

e) Olaszország: 0,4936;

f) Hollandia: 0,0848;

g) Portugália: 0,4422;

h) Svédország: 0,1156;

i) többi tagállam: 0,0000.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 13-án.
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