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A BIZOTTSÁG 245/2006/EK RENDELETE
(2006. február 10.)
a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról
határozzák meg. A világpiaci ár meghatározásához a
nemzetközi kereskedelem szempontjából leginkább
reprezentatívnak tekintett különböző szállító országokból
származó és CIF-értéken valamely közösségi kikötőbe
szállított termékre vonatkozóan egy vagy több reprezentatív európai tőzsdén jegyzett ajánlatok és árfolyamok
átlagát kell figyelembe venni. A vonatkozó rendelkezések
ugyanakkor a tisztított gyapot világpiaci árának meghatározása tekintetében az említett szempontokra nézve
kiigazításokat írnak elő a leszállított termék minősége,
valamint az ajánlatok és árfolyamjegyzések jellege által
indokolt különbségek figyelembevétele érdekében. E
kiigazításokat az 1591/2001/EK rendelet 3. cikkének
(2) bekezdése határozza meg.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a legutóbb az 1050/2001/EK tanácsi rendelettel (1)
módosított, Görögország csatlakozási okmányához csatolt, a
gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvre,
a gyapotra vonatkozó termelési támogatásról szóló, 2001.
május 22-i 1051/2001/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen
annak 4. cikkére,
mivel:
(1)

(2)

Az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkének megfelelően a
tisztítatlan gyapot világpiaci árának meghatározása a tisztított gyapotra megállapított világpiaci ár alapján, a tisztított gyapot ára és a tisztítatlan gyapot kiszámított ára
közötti történeti összefüggés figyelembevételével történik,
rendszeres időközönként. E történeti összefüggést a
gyapot támogatási rendszerének alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001.
augusztus 2-i 1591/2001/EK bizottsági rendelet (3) 2.
cikkének (2) bekezdése határozta meg. Amennyiben a
világpiaci árat nem lehet így meghatározni, a legutóbbi
megállapított ár alapján kell azt meghatározni.
Az 1051/2001/EK rendelet 5. cikke értelmében a tisztítatlan gyapot világpiaci árát egy adott jellemzőkkel
rendelkező termékre vonatkozóan és a valós piaci folyamatok szempontjából reprezentatívnak tartott legkedvezőbb világpiaci árajánlatok és árfolyamok felhasználásával

(3)

A fent említett kritériumok alkalmazása következtében a
tisztítatlan gyapot világpiaci ára az alábbiakban jelzett
árszínvonalon került megállapításra,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
A tisztítatlan gyapotnak az 1051/2001/EK rendelet 4. cikkében
feltüntetett világpiaci ára 24,448 EUR/100 kg kerül meghatározásra.
2. cikk
Ez a rendelet 2006. február 11-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2006. február 10-én.
a Bizottság részéről
J. L. DEMARTY
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