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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1827/2005
av den 10 november 2005
om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom
sockersektorn från och med den 11 november 2005
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

(4)

När det finns en skillnad mellan utlösningspriset för produkten i fråga och det representativa priset bör tilläggsbeloppen för import fastställas på de villkor som anges i
artikel 3 i förordning (EG) nr 1422/95. Om importtullen
upphävs tillfälligt i enlighet med artikel 5 i förordning
(EG) nr 1422/95 bör särskilda belopp fastställas för dessa
tullar.

(5)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av produkterna bör fastställas i enlighet med artiklarna 1.2 och 3.1 i förordning (EG) nr 1422/95.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för
socker.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den
19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker (1), särskilt artikel 24.4. i denna, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1422/95 av
den 23 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för import
av melass inom sockersektorn och om ändring av rådets
förordning (EEG) nr 785/68 (2), skall cif-priset för import
av melass, som fastställts enligt kommissionens förordning (EEG) nr 785/68 (3), anses vara ”det representativa
priset”. Detta pris avser den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i förordning (EEG) nr 785/68.
Vid fastställandet av de representativa priserna bör hänsyn tas till all den information som avses i artikel 3 i
förordning (EEG) nr 785/68, utom i de fall som avses i
artikel 4 i nämnda förordning, och i tillämpliga fall bör
priserna beräknas enligt den metod som fastställs i artikel
7 i förordning (EEG) nr 785/68.
Pris som inte avser standardkvaliteten bör höjas eller
sänkas med hänsyn till den erbjudna melassens kvalitet,
i enlighet med artikel 6 i förordning (EEG) nr 785/68.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De representativa priser och de tilläggsbelopp som skall tilllämpas vid import av den produkt som avses i artikel 1 i förordning (EG) nr 1422/95 anges i bilagan.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 11 november 2005.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 november 2005.
På kommissionens vägnar
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 39/2004 (EUT L 6, 10.1.2004,
s. 16).
2
( ) EGT L 141, 24.6.1995, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 79/2003 (EGT L 13, 18.1.2003, s. 4).
(3) EGT 145, 27.6.1968, s. 12. Förordningen ändrad genom förordning
(EG) nr 1422/95.
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BILAGA
Representativa priser och tilläggsbelopp för import av melass inom sockersektorn från och med
11 november 2005
(EUR)

KN-nummer

Representativt pris per
100 kg nettovikt av
produkten i fråga

Tilläggsbelopp per 100 kg
nettovikt av produkten i
fråga

Den tull som skall tas ut på grund av det
upphävande som avses i artikel 5 i förordning
(EG) nr 1422/95 per 100 kg nettovikt av
produkten i fråga (1)

1703 10 00 (2)

11,14

—

0

1703 90 00 (2)

11,76

—

0

(1) Detta belopp skall i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 1422/95 ersätta den tullsats som Gemensamma tulltaxan föreskrivs för
dessa produkter.
(2) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den ändrade förordningen (EEG) nr 785/68.

