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KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 90/2006
(2006. gada 19. janvāris),
ar ko nosaka kompensācijas likmes, kas piemērojamas dažiem cukura nozares produktiem, ko
eksportē kā preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums
esošu produktu nedrīkst pārsniegt kompensāciju, ko
piemēro par šā produkta eksportu neapstrādātā veidā.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 2001. gada 19. jūnija Regulu (EK) Nr.
1260/2001 par cukura tirgu kopīgo organizāciju (1) un jo
īpaši tās 27. panta 5. punkta a) apakšpunktu un 15. punktu,

(5)

Kompensācijas, ko nosaka saskaņā ar šo regulu, var
noteikt iepriekš, jo šobrīd nevar paredzēt tirgus situāciju
turpmākajos mēnešos.

(6)

Saistības, kas noslēgtas attiecībā uz kompensācijām, kuras
var piešķirt, eksportējot lauksaimniecības produktus, kas
ir tādu preču sastāvā, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums, var apdraudēt augstu kompensācijas likmju
iepriekšēja noteikšana. Tādēļ šādās situācijās ir jāveic
piesardzības pasākumi, nodrošinot, lai tie nekavētu ilgtermiņa līgumu slēgšanu. Konkrētas kompensācijas likmes
noteikšana piemērošanai kompensāciju iepriekšējas
noteikšanas gadījumos ir pasākums, kas ļauj sasniegt
šos dažādos mērķus.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura
pārvaldības komitejas atzinumu,

tā kā:
(1)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. panta 1. un 2. punktā
paredzēts, ka starpību starp šīs regulas 1. panta 1. punkta
a), c), d), f), g) un h) apakšpunktā minēto produktu
cenām starptautiskajā tirgū un Kopienā var segt ar
eksporta kompensāciju, ja šos produktus eksportē kā
preces, kas noteiktas šīs regulas V pielikumā.

(2)

Komisijas 2005. gada 30. jūnija Regula (EK) Nr.
1043/2005, ar kuru īsteno Padomes Regulu (EK) Nr.
3448/93 attiecībā uz eksporta kompensāciju piešķiršanas
sistēmu noteiktiem lauksaimniecības produktiem, ko
eksportē tādu preču veidā, kuras neaptver Līguma I pielikums, kā arī šo kompensāciju apjoma noteikšanas kritērijus (2), precizē produktus, kuriem jānosaka kompensācijas likme, ko piemēro, ja šos produktus eksportē kā
Regulas (EK) Nr. 1260/2001 V pielikumā minētās preces.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1043/2005 14. panta
1. punkta pirmo daļu kompensācijas likme par 100 kg
katra attiecīgā pamatprodukta ir jānosaka katru mēnesi.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1260/2001 27. panta 3. punktā
noteikts, ka eksporta kompensācija par preces sastāvā

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Kompensācijas likmes, ko piemēro par pamatproduktiem, kuri
minēti Regulas (EK) Nr. 1043/2005 I pielikumā un Regulas (EK)
Nr. 1260/2001 1. panta 1. un 2. punktā un kurus eksportē kā
preces, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1260/2001 V pielikumā, ir
noteiktas šīs regulas pielikumā.
2. pants
Šī regula stājas spēkā 2006. gada 20. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
Briselē, 2006. gada 19. janvārī
Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja vietnieks
Günter VERHEUGEN
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PIELIKUMS
Kompensācijas likmes, ko no 2006. gada 20. janvāra piemēro dažiem cukura nozares produktiem, ko eksportē kā
preces, uz kurām neattiecas Līguma I pielikums (1)
Kompensācijas likme, EUR par 100 kg
KN kods

1701 99 10

Apraksts

Baltais cukurs

Kompensācijas nosakot iepriekš

Citos gadījumos

32,39

32,39

(1) Šajā pielikuma noteiktās likmes nav piemērojamas eksportam uz Bulgāriju no 2004. gada 1. oktobra, uz Rumāniju no 2005. gada
1. decembra, kā arī precēm, kas minētas Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas 1972. gada 22. jūlija Nolīguma 2. protokola I un II
tabulā un ko eksportē uz Šveices Konfederāciju vai uz Lihtenšteinas Firstisti no 2005. gada 1. februāra.

