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KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1827/2005
2005 m. lapkričio 10 d.
nustatantis reprezentacines kainas ir papildomus importo muitus už cukraus sektoriaus produktą
melasą, taikomus nuo 2005 m. lapkričio 11 d.
siūlomos melasos kokybę, atsižvelgiant į Reglamento
(EEB) Nr. 785/68 6 straipsnio nuostatas.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

(4)

Kai skiriasi atitinkamo produkto slenkstinė kaina ir jo
reprezentacinė kaina, reikia nustatyti papildomus importo
muitus, Reglamento (EB) Nr. 1422/95 3 straipsnyje
numatyta tvarka. Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr.
1422/95 5 straipsnio nuostatas taikomas atleidimas
nuo importo muitų, reikia nustatyti tam tikrus tų
importo muitų dydžius.

(5)

Reikia nustatyti reprezentacines kainas ir papildomus
importo muitus minėtiems produktams pagal Reglamento (EB) Nr. 1422/95 1 straipsnio 2 dalį ir 3
straipsnio 1 dalį.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Cukraus
vadybos komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į 2001 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1260/2001 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1) ypač į jo 24 straipsnio 4 dalį,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

1995 m. birželio 23 d. Reglamentas (EB) Nr. 1422/95,
nustatantis išsamias cukraus sektoriaus produkto melasos
importo įgyvendinimo taisykles ir iš dalies pakeičiantis
Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 785/68 (2) numato, kad
melasos importo CIF kainos, nustatytos pagal Komisijos
reglamentą (EEB) Nr. 785/68 (3) yra „reprezentacinės
kainos“. Ši kaina laikoma nustatyta už standartinę
kokybę, apibrėžtą Reglamento (EEB) Nr. 785/68 1
straipsnyje.
Reprezentacinės kainos nustatomos remiantis visa Reglamento (EEB) Nr. 785/68 3 straipsnyje numatyta informacija, išskyrus atvejus, numatytus šio reglamento 4 straipsnyje, o tam tikrais atvejais šias kainas galima nustatyti
pagal Reglamento (EEB) Nr. 875/68 7 straipsnyje pateiktą
metodą.
Koreguojant kainas, kurios nėra taikomos standartinei
kokybei, reikia padidinti arba sumažinti kainas pagal

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 1422/95 1 straipsnyje išvardytiems
produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi
importo muitai yra nustatomi priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. lapkričio 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 10 d.
Komisijos vardu
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir
kaimo plėtros reikalams

(1) OL L 178, 2001 6 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 39/2004 (OL L 6,
2004 1 10, p. 16).
2
( ) OL L 141, 1995 6 24, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 79/2003 (OL L 13, 2003 1 18, p. 4).
(3) OL 145, 1968 6 27, p. 12. Reglamentas su pakeitimais, padarytais
Reglamentu (EB) Nr. 1422/95.
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PRIEDAS
Reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai už cukraus sektoriaus produktą melasą, taikomi nuo
2005 m. lapkričio 11 d.
(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už
100 kg neto atitinkamo
produkto

Papildomas muitas už
100 kg neto atitinkamo
produkto

Importo muito už 100 kg neto atitinkamo
produkto dydis, kai pagal Reglamento (EB)
Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatas taikomas
atleidimas (1)

1703 10 00 (2)

11,14

—

0

1703 90 00 (2)

11,76

—

0

(1) Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1422/95 5 straipsnio nuostatomis, šis dydis pakeičia šiems produktams bendrajame muitų tarife
nustatytą muitą.
(2) Nustatoma standartinei kokybei, kaip ji apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 785/68 1 straipsnyje su pakeitimais.

