
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 996/2006

z dnia 29 czerwca 2006 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury
taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia
23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej
i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1),
w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu stabilizacji rynków oraz zapewnienia odpowied-
niego poziomu życia ludności wiejskiej działającej
w sektorze cukru, dokonano zasadniczej zmiany
wspólnej organizacji rynku cukru.

(2) W świetle powyższego, uchylono rozporządzenie Rady
(WE) nr 1260/2001 (2) w sprawie wspólnej organizacji
rynków w sektorze cukru i zastąpiono je rozporządze-
niem Rady (WE) nr 318/2006 (3).

(3) Z rozporządzenia (WE) nr 318/2006 wynika koniecz-
ność zmiany uwagi dodatkowej 2 do działu 17 Nomen-
klatury Scalonej ustanowionej w załączniku I do rozpo-
rządzenia (EWG) nr 2658/87.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(EWG) nr 2658/87.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zmienia się
zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca
2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 838/2006 (Dz.U. L 154 z 8.6.2006,
str. 1).

(2) Dz.U. L 178 z 30.6.2004, str. 1.
(3) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1.



ZAŁĄCZNIK

W dziale 17 załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 uwaga dodatkowa 2 zostaje zmieniona, jak następuje:

„2. Cło mające zastosowanie do surowego cukru objętego podpozycjami 1701 11 10 i 1701 12 10, którego uzysk
ustanowiony zgodnie z załącznikiem I pkt III do rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 różni się od 92 %,
ustala się w następujący sposób:

odpowiednia stawka pomnożona przez współczynnik korygujący otrzymany przez podzielenie uzysku procen-
towego, ustanowionego zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, przez 92.”.
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