
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 95/2006

z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz mieszanek cukru i kakao z kumulacją
pochodzenia z AKP/KTZ i WE/KTZ

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada
2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamor-
skich ze Wspólnotą Europejską (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2002
z dnia 31 stycznia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wydawania pozwoleń na przywóz cukru oraz na mieszanki
cukru i kakao z kumulacją pochodzenia AKP/KTZ lub
WE/KTZ (2), w szczególności jego art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 6 ust. 4 załącznika III do decyzji 2001/822/WE
zezwala na kumulację pochodzenia AKP/KTZ/WE
w przypadku produktów ujętych w rozdziale 17
i oznaczonych kodami CN 1806 10 30 i 1806 10 90
do ilości rocznej 28 000 ton cukru.

(2) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 192/2002 władzom
krajowym zostały złożone wnioski o wydanie pozwoleń
na przywóz ogółem 84 000 ton, która to ilość prze-
kracza tę dozwoloną na mocy decyzji 2001/822/WE.

(3) W związku z tym Komisja powinna ustalić współczynnik
redukcji stosowany przy wydawaniu pozwoleń na
przywóz i zawiesić możliwość składania dalszych wnio-
sków o pozwolenia na rok 2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Pozwolenia na przywóz objęte wnioskami złożonymi do dnia
7 stycznia 2006 r. zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE)
nr 192/2002 są wydawane przy zastosowaniu współczynnika
wynoszącego 33,3333 % dla wnioskowanej ilości.

Artykuł 2

Niniejszym zawiesza się składanie dalszych wniosków na rok
2006.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji
J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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(1) Dz.U. L 314 z 30.11.2001, str. 1.
(2) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 96/2004 (Dz.U. L 15 z 22.1.2004, str. 3).


