




ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1461/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Σεπτεμβρίου 2005

για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την
εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης, που εφαρμόζονται από τις 9 Σεπτεμβρίου 2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της
19ης Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της
23ης Ιουνίου 1995, για τον καθορισμό των λεπτομερειών
εφαρμογής για την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της
ζάχαρης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
785/68 (2), προβλέπει ότι η τιμή cif κατά την εισαγωγή
μελάσσας, που καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (3), θεωρείται ως «αντι-
προσωπευτική τιμή». Η τιμή αυτή εννοείται ότι καθορίζεται
για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο άρθρο 1 του κανο-
νισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(2) Για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών, πρέπει να
ληφθούν υπόψη όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται στο
άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, εκτός από τις
περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του εν λόγω
κανονισμού και, ενδεχομένως, ο καθορισμός αυτός μπορεί να
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται
στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(3) Για την προσαρμογή της τιμής που δεν αφορά τον ποιοτικό
τύπο, πρέπει, ανάλογα με την ποιότητα της προσφερόμενης

μελάσσας, να αυξηθούν ή να μειωθούν οι τιμές σε εφαρμογή
του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(4) Εφόσον υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής ενεργοποίησης
για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής τιμής,
πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασμοί κατά την εισαγωγή
με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95. Σε περίπτωση αναστολής των
δασμών κατά την εισαγωγή, σε εφαρμογή του άρθρου 5
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρέπει να καθορισθούν
ιδιαίτερα ποσά γι' αυτούς τους δασμούς.

(5) Πρέπει να καθοριστούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι
πρόσθετοι δασμοί κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊό-
ντων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το
άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1422/95.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμό-
ζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 καθορίζονται στο
παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Σεπτεμβρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξής
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(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της
10.1.2004, σ. 16).

(2) ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 12· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 79/2003 (ΕΕ L 13 της
18.1.2003, σ. 4).

(3) ΕΕ 145 της 27.6.1968, σ. 12· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευ-
ταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/95.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και ποσά των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης που
εφαρμόζονται από την 9η Σεπτεμβρίου 2005

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευ-
τικής τιμής για 100 kg
καθαρού βάρους του εν

λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου
δασμού για 100 kg καθα-

ρού βάρους του
εν λόγω προϊόντος

Ποσό του δασμού που πρέπει να εφαρμόζεται
λόγω της εισαγωγής σε περίπτωση αναστολής, η
οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1422/95 για 100 kg καθαρού βάρους

του εν λόγω προϊόντος (1)

1703 10 00 (2) 10,84 — 0

1703 90 00 (2) 11,24 — 0

(1) Το ποσό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασμό του κοινού τελωνειακού δασμολογίου που
αφορά τα προϊόντα αυτά.

(2) Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.
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