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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1827/2005,
10. november 2005,
millega

määratakse

kindlaks melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad
suhkrusektoris alates 11. novembrist 2005

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(4)

Kui kõnealuse toote käivitushind erineb tüüpilisest
hinnast, tuleks määrata täiendavad imporditollimaksud
määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 3 sätestatud tingimustel. Imporditollimaksude peatamise korral vastavalt
määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklile 5 tuleb kindlaks
määrata nende imporditollimaksude erisummad.

(5)

Kõnealuste toodete tüüpilised hinnad ja täiendavad
imporditollimaksud tuleks kehtestada vastavalt määruse
(EÜ) nr 1422/95 artikli 1 lõikele 2 ja artikli 3 lõikele 1.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas
suhkruturu korralduskomitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr
1260/2001 (1) suhkruturu ühise korralduse kohta ning eriti selle
artikli 24 lõiget 4
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Komisjoni 23. juuni 1995. aasta määrusega (EÜ) nr
1422/95, milles sätestatakse melassi impordi üksikasjalikud rakenduseeskirjad suhkrusektoris ja muudetakse
määrust (EMÜ) nr 785/68, (2) nähakse ette, et melassi
CIF-impordihind, mis on kehtestatud vastavalt komisjoni
määrusele (EMÜ) nr 785/68, (3) loetakse nn tüüpiliseks
hinnaks. See hind tuleks kehtestada määruse (EMÜ) nr
785/68 artiklis 1 määratletud standardkvaliteedi puhul.
Tüüpiliste hindade kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta
kogu määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 3 ettenähtud
teavet, välja arvatud nimetatud määruse artiklis 4 ettenähtud juhtudel, kui selle hinna võib kindlaks määrata
määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 7 sätestatud meetodil.
Kui kaup ei ole standardkvaliteediga, tuleb hinda vastavalt
pakutava melassi kvaliteedile suurendada või vähendada
määruse (EMÜ) nr 785/68 artikli 6 alusel.

imporditollimaksud

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 1 nimetatud toodete tüüpilised
hinnad ja täiendavad imporditollimaksud on sätestatud lisas.

Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub 11. novembril 2005.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. november 2005
Komisjoni nimel
põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

(1) EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 39/2004 (ELT L 6, 10.1.2004, lk 16).
(2) EÜT L 141, 24.6.1995, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 79/2003 (EÜT L 13, 18.1.2003, lk 4).
(3) EÜT 145, 27.6.1968, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1422/95.
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LISA
Melassi tüüpilised hinnad ja täiendavad imporditollimaksud suhkrusektoris alates 11. novembrist 2005
(EUR)
Tüüpiline hind kõnealuse
toote 100 kg netomassi
kohta

Täiendav imporditollimaks
kõnealuse toote 100 kg
netomassi kohta

Imporditollimaks kõnealuse toote 100 kg kohta
määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklis 5 osutatud
peatamise kohaldamisel (1)

1703 10 00 (2)

11,14

—

0

(2)

11,76

—

0

CN-kood

1703 90 00
(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1422/95 artiklile 5 asendatakse nendele toodetele ühises tollitariifistikus kehtestatud imporditollimaksu määr
selle summaga.
(2) Fikseeritud hind määruse (EMÜ) nr 785/68 artiklis 1 määratletud standardkvaliteedi puhul.

