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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 933/2010
2010 m. spalio 18 d.
kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (ES) Nr. 867/2010 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus
produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2010/11 prekybos metais
kuriems sirupams 2010/11 prekybos metams buvo
nustatyti Komisijos reglamente (ES) Nr. 867/2010 (3).
Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 922/2010 (4).

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organi
zavimo reglamentas“) (1),
atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB)
Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečio
siomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio,
2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,
kadangi:
(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai,
taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš
dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr.
951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems
produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo
muitai 2010/11 prekybos metams, numatyti Reglamente (ES)
Nr. 867/2010, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio regla
mento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. spalio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2010 m. spalio 18 d.
Komisijos vardu,
Pirmininko vardu,
Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3) OL L 259, 2010 10 1, p. 3.
(4) OL L 270, 2010 10 14, p. 55.

L 273/12

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2010 10 19

PRIEDAS
Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir
papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2010 m. spalio 19 d.
(EUR)
Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo
produkto

KN kodas

Papildomas muitas už 100 kg neto
atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

56,88

0,00

(1)

56,88

0,00

1701 12 10 (1)

56,88

0,00

1701 12 90 (1)

56,88

0,00

1701 91 00 (2)

50,43

2,34

1701 99 10 (2)

50,43

0,00

(2)

50,43

0,00

1702 90 95 (3)

0,50

0,22

1701 11 90

1701 99 90

(1) Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.
(2) Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.
(3) Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.

