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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1076/2011
av den 24 oktober 2011
om ändring av de representativa priser och tilläggsbelopp för import av vissa sockerprodukter som
fastställs genom genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12
regleringsåret 2011/12 har fastställts genom kommissio
nens genomförandeförordning (EU) nr 971/2011 (3). Pri
serna och tillläggen ändrades senast genom kommissio
nens genomförandeförordning (EU) nr 1070/2011 (4).

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den
22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisa
tion av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser
för vissa jordbruksprodukter (enda förordningen om de gemen
samma organisationerna av marknaden) (1),
med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr
951/2006 av 30 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter till rå
dets förordning (EG) nr 318/2006 för handel med tredjeländer i
sockersektorn (2), särskilt artikel 36.2 andra stycket andra me
ningen, och
av följande skäl:
(1)

De representativa priserna och tilläggsbeloppen för im
port av vitsocker, råsocker och vissa sockerlösningar för

(2)

De uppgifter som kommissionen för närvarande har till
gång till medför att dessa belopp bör ändras i enlighet
med bestämmelserna i förordning (EG) nr 951/2006,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De representativa priser och tilläggsbelopp för import av de
produkter som avses i artikel 36 i förordning (EG) nr
951/2006, och som fastställs i genomförandeförordning (EU)
nr 971/2011 för regleringsåret 2011/12, ska ändras i enlighet
med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 2011.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och
landsbygdsutveckling
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BILAGA
De ändrade representativa priser och tilläggsbelopp för import av vitsocker, råsocker och produkter enligt
KN-nummer 1702 90 95 som gäller från och med den 25 oktober 2011
(EUR)
KN-nummer

Representativt pris per 100 kg netto av
produkten i fråga

1701 11 10 (1)

48,08

0,00

(1)

48,08

0,48

1701 12 10 (1)

48,08

0,00

1701 12 90 (1)

48,08

0,18

1701 91 00 (2)

51,25

2,09

1701 99 10 (2)

51,25

0,00

(2)

51,25

0,00

1702 90 95 (3)

0,51

0,21

1701 11 90

1701 99 90

Tilläggsbelopp per 100 kg netto av
produkten i fråga

(1) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt III i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.
(2) Fastställande för den standardkvalitet som definieras i punkt II i bilaga IV till förordning (EG) nr 1234/2007.
(3) Fastställande per 1 % sackarosinnehåll.

