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REGULAMENTUL (UE) NR. 933/2010 AL COMISIEI
din 18 octombrie 2010
de modificare a prețurilor reprezentative și a valorilor taxelor suplimentare de import pentru
anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 867/2010 pentru
anul de comercializare 2010/11
brut și de anumite siropuri pentru anul de comercializare
2010/11 s-au stabilit prin Regulamentul (UE) nr.
867/2010 al Comisiei (3). Aceste prețuri și taxe au fost
modificate ultima dată prin Regulamentul (UE) nr.
922/2010 al Comisiei (4).

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului
din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a
piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la
anumite produse agricole („Regulamentul unic OCP”) (1),
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 951/2006 al Comisiei
din 30 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regu
lamentului (CE) nr. 318/2006 al Consiliului în ceea ce privește
schimburile cu țările terțe în sectorul zahărului (2), în special
articolul 36 alineatul (2) al doilea paragraf a doua teză,
întrucât:
(1)

Valorile prețurilor reprezentative și ale taxelor supli
mentare aplicabile la importul de zahăr alb, de zahăr

(2)

Având în vedere datele de care dispune în prezent
Comisia, se impune modificarea valorilor respective, în
conformitate cu normele și procedurile prevăzute de
Regulamentul (CE) nr. 951/2006,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Prețurile reprezentative și taxele suplimentare aplicabile la
importul produselor menționate la articolul 36 din Regula
mentul (CE) nr. 951/2006, stabilite de Regulamentul (UE) nr.
867/2010 pentru anul de comercializare 2010/11, se modifică
și figurează în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la 19 octombrie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 octombrie 2010.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Jean-Luc DEMARTY

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală
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ANEXĂ
Valori modificate ale prețurilor reprezentative și ale taxelor suplimentare de import pentru zahărul alb, zahărul
brut și produsele înscrise la codul NC 1702 90 95 aplicabile începând cu 19 octombrie 2010
(EUR)
Valoarea prețului reprezentativ la 100 kg
net din produsul în cauză

Codul NC

Valoarea taxei suplimentare la 100 kg net
din produsul în cauză

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) Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul III din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.
(2) Stabilire pentru calitatea standard, astfel cum este definită la punctul II din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.
(3) Stabilire la 1 % de conținut de zaharoză.

