
A BIZOTTSÁG 1220/2007/EK RENDELETE

(2007. október 18.)

a cukorágazatban az 1110/2007/EK rendelettel megállapított, melaszra vonatkozó 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) és különösen
annak 27. cikke (2) bekezdésére,

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 34. cikke (2) bekezdése második albekez-
désének második mondatára,

mivel:

(1) A melasz behozatalára 2007. október 1-től alkalmazandó
irányadó árakat és kiegészítő vámokat az 1110/2007/EK
bizottsági rendelet (3) állapította meg.

(2) A jelenleg a Bizottság rendelkezésére álló adatok az emlí-
tett összegek módosítására vezetnek a 951/2006/EK
rendeletben foglalt általános és részletes szabályoknak
megfelelően,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 951/2006/EK rendelet 34. cikkében meghatározott termékek
behozatalára vonatkozó, az 1110/2007/EK rendelettel megálla-
pított irányadó árak és a kiegészítő vámok módosultak, és a
jelen rendelet mellékletében kerültek megállapításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2007. október 19-én lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. október 18-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 247/2007/EK bizottsági rendelettel
(HL L 69., 2007.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

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

(3) HL L 253., 2007.9.28., 7. o.



MELLÉKLET

A cukorágazatban 2007. október 19-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok
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

A 951/2006/EK rendelet 40. cikkében említett
felfüggesztés miatt az adott termék nettó

100 kg-jára alkalmazandó importvám összege (1)

1703 10 00 (2) 8,38 — 0

1703 90 00 (2) 10,29 — 0

(1) A 951/2006/EK rendelet 40. cikkével összhangban ez az összeg lép a közös vámtarifában e termékekre meghatározott vámtétel
helyébe.

(2) A 951/2006/EK rendelet. 27. cikkében meghatározott szabványminőségre vonatkozik.
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