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KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1827/2005
af 10. november 2005
om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i
sektoren for sukker, som er gældende fra den 11. november 2005
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

tilbudte melasse forhøjes eller nedsættes ved anvendelse
af artikel 6 i forordning (EØF) nr. 785/68.
(4)

Når der eksisterer en forskel mellem udløsningsprisen for
det pågældende produkt og den repræsentative pris, bør
der fastsættes tillægsimporttold på betingelserne i artikel
3 i forordning (EF) nr. 1422/95. Såfremt importtolden
suspenderes i medfør af artikel 5 i forordning (EF) nr.
1422/95, bør der fastsættes særlige beløb for denne told.

(5)

De repræsentative priser og tillægsimporttolden bør fastsættes for de pågældende produkter i overensstemmelse
med artikel 1, stk. 2, og artikel 3, stk. 1, i forordning (EF)
nr. 1422/95.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for
Sukker —

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af
19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (1),
særlig artikel 24, stk. 4, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

(3)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 1422/95 af
23. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for
import af melasse inden for sektoren for sukker og om
ændring af forordning (EØF) nr. 785/68 (2) betragtes cifprisen ved import af melasse, der fastsættes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EØF) nr.
785/68 (3), som værende den repræsentative pris.
Denne pris fastsættes for den standardkvalitet, der er
defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68.
For så vidt angår fastsættelsen af de repræsentative priser,
bør der tages hensyn til alle de oplysninger, der
omhandles i artikel 3 i forordning (EØF) nr. 785/68,
undtagen i de tilfælde, der omhandles i artikel 4 i
nævnte forordning, og denne prisfastsættelse kan i givet
fald foretages efter metoden i artikel 7 i forordning (EØF)
nr. 785/68.
For så vidt angår den prisregulering, der ikke vedrører
standardkvaliteten, bør priserne alt efter kvaliteten af den

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
De repræsentative priser og tillægstolden ved import af de i
artikel 1 i forordning (EF) nr. 1422/95 omhandlede produkter
fastsættes i bilaget.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den 11. november 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2005.
På Kommissionens vegne
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug
og udvikling af landdistrikter

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens
forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).
(2) EFT L 141 af 24.6.1995, s. 12. Ændret ved forordning (EF)
nr. 79/2003 (EFT L 13 af 18.1.2003, s. 4).
(3) EFT 145 af 27.6.1968, s. 12. Ændret ved forordning (EF)
nr. 1422/95.
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BILAG
De repræsentative priser og den tillægsimporttold for melasse i sektoren for sukker, der er gældende fra den
11. november 2005
(EUR)

KN-kode

Repræsentativ pris pr.
100 kg netto af det
pågældende produkt

Tillægstold pr. 100 kg
netto af det pågældende
produkt

Told, der skal opkræves ved import som følge
af suspension, jf. artikel 5 i forordning (EF)
nr. 1422/95, pr. 100 kg netto af det pågældende produkt (1)

1703 10 00 (2)

11,14

—

0

1703 90 00 (2)

11,76

—

0

(1) Dette beløb erstatter i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 1422/95 toldsatsen i den fælles toldtarif fastsat for disse
produkter.
(2) Fastsættelse for standardkvaliteten som defineret i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 785/68, som ændret.

