
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1002/2006

z dnia 30 czerwca 2006 r.

ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre
produkty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2006/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia
20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 27 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia
30 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006
w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi
w sektorze cukru (2) przewiduje, że ceny importowe
CIF cukru białego i cukru surowego, ustalone zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 951/2006, uważa
się za „ceny reprezentatywne”. Uważa się, że te ceny
zostały ustalone dla jakości standardowej określonej
odpowiednio w załączniku I punkt II i punkt III do
rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(2) W ramach ustalania tych cen reprezentatywnych należy
uwzględnić wszystkie informacje przewidziane w art. 23
rozporządzenia (WE) nr 951/2006, z wyjątkiem przy-
padków przewidzianych w art. 24 wspomnianego rozpo-
rządzenia.

(3) W ramach dostosowania cen, które nie zostały ustalone
dla jakości standardowej, należy w odniesieniu do cukru
białego zastosować do wybranych ofert podwyżki lub
odliczenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 lit. a) rozpo-
rządzenia (WE) nr 951/2006. W odniesieniu do cukru
surowego należy zastosować metodę współczynników
korygujących określoną w lit. b wymieniego ustępu.

(4) Kiedy istnieje różnica między ceną spustową rozpatrywa-
nego produktu a ceną reprezentatywną, należy ustalić
dodatkowe należności przywozowe, jeżeli warunki,
o których mowa w art. 39 rozporządzenia (WE)
nr 951/2006, są spełnione.

(5) Należy ustalić ceny reprezentatywne i dodatkowe należ-
ności przywozowe dla rozpatrywanych produktów,
zgodnie z akapitem drugim rozporządzenia (WE) nr
951/2006.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności mające zastoso-
wanie w ramach przywozu produktów, o których mowa
w art. 36 rozporządzenia (WE) nr 951/2006, ustala się zgodnie
z Załącznikiem.

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 30 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji
J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1.
(2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24.



ZAŁĄCZNIK

Ceny reprezentatywne i dodatkowe należności przywozowe dla cukru białego, cukru surowego i produktów
określonych kodem CN 1702 90 99 stosowane od dnia 1 lipca 2006 r.

(EUR)

Kod CN Kwota ceny reprezentatywnej za 100 kg
netto rozpatrywanego produktu

Kwota dodatkowej należności za 100 kg
netto rozpatrywanego produktu

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) Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt III rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 (Dz.U. L 58 z 28.2.2006,
str. 1).

(2) Ustalenie dla jakości standardowej określonej w załączniku I pkt II rozporządzenia (WE) nr 318/2006.
(3) Ustalenie dla 1 % zawartości sacharozy.
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