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NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 680/2002 

z 19. apríla 2002, 

ktorým sa mení a dopĺňa príloha V k nariadeniu Rady (ES) č. 1260/2001 o spoločnej 
organizácii trhov v sektore cukru 

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, 

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o spoločnej organizácii 
trhov v sektore cukru,1 a najmä na jeho článok 27 ods. 15, 

Keďže: 

(1) Článok 27 nariadenia (ES) č. 1260/2001 ustanovuje vývozné náhrady, ktoré sa poskytnú 
pri niektorých výrobkoch podľa tohto nariadenia, vyvážaných vo forme tovarov, ktoré 
sú uvedené v prílohe V k tomuto nariadeniu. 

(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 2031/2001 zo 6. augusta 2001, ktorým sa mení a dopĺňa 
príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o clách a štatistickej nomenklatúre a 
o Spoločnom colnom sadzobníku,2 mení a dopĺňa kombinovanú nomenklatúru najmä 
pre niektoré spracované výrobky z výrobkov, na ktoré odkazuje článok 1 nariadenia 
(ES) č. 1260/2001. 

(3) V dôsledku toho by sa mal zmeniť a doplniť zoznam tovarov uvedený v prílohe V k 
nariadeniu (ES) č. 1260/2001. 

(4) Zmeny a doplnenia by mali platiť súčasne s nariadením (ES) č. 2031/2001. 

(5) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru 
precukor, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Príloha V k nariadeniu (ES) č. 1260/2001 sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto 
nariadeni. 

Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych 
spoločenstiev. 

Bude sa uplatňovať od 1. januára 2002. 

                                                
1 Ú. v. ES L 178, 30.6.2001, s. 1. 
2 Ú. v. ES L 279, 23.10.2001, s. 1. 
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Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých 
členských štátoch. 

V Bruseli 19. apríla 2002 

Za Komisiu 
Franz FISCHLER  
člen Komisie 
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PRÍLOHA 

V prílohe V k nariadeniu (ES) č. 1260/2001 sa riadok: 
„1905 30 –  Sladké sušienky; wafle a oblátky“ 

nahrádza takto: 
 „–  Sladké sušienky; wafle a oblátky: 
1905 31 –  –  Sladké sušienky 
1905 32 –  –  Wafle a oblátky“. 

 


