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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 425/2012,
21. mai 2012,
millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes turustusaastaks 2011/2012
rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse
EUROOPA KOMISJON,

(2)

Praegu komisjoni käsutuses olevast teabest lähtuvalt
tuleks eespool osutatud hindu ja tollimakse muuta
määruse (EÜ) nr 951/2006 artikli 36 kohaselt.

(3)

Vajadusest tagada, et kõnealust meedet hakataks kohal
dama võimalikult kiiresti pärast ajakohastatud andmete
kättesaadavaks tegemist, peaks käesolev määrus jõustuma
avaldamise päeval,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),
võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr
951/2006, millega kehtestati nõukogu määruse (EÜ) nr
318/2006
üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate
riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artikli
36 lõike 2 teise lõigu teist lauset,
ning arvestades järgmist:
Valge suhkru, toorsuhkru ja teatavate siirupite tüüpilised
hinnad ja täiendavad impordimaksud turustusaastaks
2011/2012 on kehtestatud komisjoni rakendusmäärusega
(EL) nr 971/2011 (3). Kõnealuseid hindu ja makse on
viimati muudetud komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr
371/2012 (4).

(1)

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 951/2006 artiklis 36 osutatud toodetele raken
dusmäärusega (EL) nr 971/2011 kehtestatud tüüpilisi hindu ja
täiendavaid
impordimakse
turustusaastaks
2011/2012
muudetakse käesoleva määruse lisa kohaselt.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 21. mai 2012
Komisjoni nimel
presidendi eest
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
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LISA
Valge suhkru, toorsuhkru ja CN-koodi 1702 90 95 alla kuuluvate toodete muudetud tüüpilised hinnad ja
täiendavad impordimaksud, mida kohaldatakse alates 22. maist 2012
(eurodes)
Tüüpiline hind kõnealuse toote 100 kg
netomassi kohta

CN-kood

Täiendav imporditollimaks kõnealuse toote
100 kg netomassi kohta

1701 12 10 (1)

37,46

0,00

(1)

37,46

3,37

1701 13 10 (1)

37,46

0,05

1701 13 90 (1)

37,46

3,67

1701 14 10 (1)

37,46

0,05

1701 14 90 (1)

37,46

3,67

(2)

44,96

3,98

1701 99 10 (2)

44,96

0,85

1701 99 90 (2)

44,96

0,85

1702 90 95 (3)

0,45

0,24

1701 12 90

1701 91 00

(1) Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa III punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.
(2) Kindlaksmääratud hind määruse (EÜ) nr 1234/2007 IV lisa II punktis määratletud standardkvaliteedi puhul.
(3) Kindlaksmääratud hind 1 % sahharoosisisalduse puhul.

