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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 200/2006
z dne 3. februarja 2006
o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v
sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo
Komisije (ES) št. 159/2006 (4).

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne
19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne
23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega
stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3
Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki
veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in
nekaterih sirupov za tržno leto 2005/2006, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1011/2005 (3). Navedene

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo
do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in
metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz
člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES)
št. 1011/2005 za tržno leto 2005/2006, se spremenijo in so
navedene v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati 4. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 3. februarja 2006
Za Komisijo
J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004,
str. 16).
(2) UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).
(3) UL L 170, 1.7.2005, str. 35.

(4) UL L 25, 28.1.2006, str. 19.
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PRILOGA
Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in
proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 4. februarja 2006
(EUR)
Višina reprezentativnih cen na 100 kg
neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto
teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

38,81

0,00

(1)

38,81

3,26

1701 12 10 (1)
1701 12 90 (1)

38,81
38,81

0,00
2,96

1701 91 00 (2)

37,27

6,60

1701 99 10 (2)
1701 99 90 (2)

37,27
37,27

3,16
3,16

1702 90 99 (3)

0,37

0,30

Oznaka KN

1701 11 90

(1) Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).
(2) Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1260/2001.
(3) Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.

