
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 568/2005

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu
cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 zgodnie
z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi oraz zmieniające

rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia
19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 22 ust. 2 oraz
art. 39 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1095/96 z dnia
18 czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzania koncesji określo-
nych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakoń-
czenia negocjacji GATT XXIV.6 (2), w szczególności jego art. 1,

a także mając na uwadze, co następuje

(1) Doświadczenie zdobyte w trakcie roku gospodarczego
2003/2004, który był pierwszym okresem dostawy,
w trakcie którego miało zastosowanie rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1159/2003 (3), wykazało, że należy
wprowadzić zmiany do zasad zarządzania przewidzia-
nych w wymienionym rozporządzeniu, w szczególności
w odniesieniu do określania ilości zobowiązań dostawy
cukru preferencyjnego z AKP-Indii.

(2) W celu zagwarantowania przewidywalności wymaganej
do właściwego przeprowadzania transakcji handlowych
Komisja tymczasowo ustali, przed początkiem okresu
dostawy, którego to dotyczy, ilości zobowiązań dostawy,
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 42 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

(3) W trakcie okresu dostawy, gdy znane są rzeczywiste
dostawy dokonane w poprzednich latach, należy ustalić
te ilości z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia
zmian, jeżeli późniejsze informacje będą je określać
szczegółowo. Bez uszczerbku dla podejmowanego
dochodzenia należy również przyjąć w ramach ustalania
ilości zobowiązań dostawy metodę przetwarzania ilości
nominalnych pozwoleń przywozowych, dla których nie
ustalono rzeczywistego przywozu do Wspólnoty.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1159/2003.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1159/2003 otrzymuje
brzmienie:

„Artykuł 9

1. Komisja ustala, zgodnie z procedurą określoną w art.
42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, ilości zobo-
wiązań dostawy dla każdego zainteresowanego kraju wywozu
zgodnie z art. 3 i art. 7 Protokołu AKP i art. 3 i art. 7
Umowy z Indiami oraz art. 11 i art. 12 niniejszego rozpo-
rządzenia.

2. Ustalenia ilości zobowiązań dostawy w okresie dostawy:

a) dokonuje się tymczasowo do dnia 1 maja poprzedzają-
cego wymieniony okres;

b) przyjmuje się do dnia 1 lutego wymienionego okresu;

c) czasami dostosowuje się w trakcie trwania wymienionego
okresu, jeżeli nowe informacje tego wymagają, a w szcze-
gólności w celu rozwiązania należycie uzasadnionych
szczególnych przypadków.

Zobowiązania dostawy uwzględnione przy wydawaniu
pozwoleń określonych w art. 4 są równe ilościom ustalonym
na mocy akapitu pierwszego oraz, jeżeli potrzebne, odpo-
wiednio dostosowane do decyzji wydanych na mocy art. 3
i art. 7 Protokołu AKP i Umowy z Indiami.
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(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6
z 10.1.2004, str. 16).

(2) Dz.U. L 146 z 20.6.1996, str. 1.
(3) Dz.U. L 162 z 1.7.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1409/2004 (Dz.U. L 256
z 3.8.2004, str. 11).



3. Ilości zobowiązań dostawy są ustalane na mocy art. 3
i art. 7 Protokołu AKP, art. 3 i art. 7 Umowy z Indiami oraz
art. 11 i art. 12 niniejszego rozporządzenia, uwzględniając:

a) rzeczywiste dostawy dokonane w trakcie poprzednich
okresów dostawy;

b) ilości zadeklarowane jako ilości, których nie można było
dostarczyć, zgodnie z art. 7 Protokołu AKP i Umowy
z Indiami.

W przypadku gdy ilości nominalne, dla których wydane
zostały pozwolenia przywozowe, przekraczają rzeczywiste
ilości dostaw dokonanych w poprzednich okresach, bez
uszczerbku dla wyników dochodzenia podejmowanego
przez właściwe władze, ilości nominalne pozwoleń, których
rzeczywisty przywóz do Wspólnoty nie mógł zostać stwier-
dzony, są dodawane do ilości, o których mowa w akapicie
pierwszym, lit. a).

4. Dostosowania, o których mowa w ust. 2 lit. c), mogą
obejmować przenoszenie ilości między dwoma następują-
cymi po sobie okresami dostawy, pod warunkiem że nie
narusza to uzgodnień w sprawie dostaw określonych
w art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001.

5. W poszczególnych okresach dostawy całkowita ilość
zobowiązań dostawy dla każdego zainteresowanego kraju
wywozu sprowadzona zostanie jako cukier preferencyjny
z AKP-Indii na mocy zobowiązań dostawy po zerowej
stawce cła.

Zobowiązanie dostawy za lata gospodarcze 2003/2004,
2004/2005 i 2005/2006 otrzymuje następujący numer
seryjny: »Cukier preferencyjny z AKP-Indii: nr 09.4321«.”

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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