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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 950/2006

z dnia 28 czerwca 2006 r.

ustanawiające szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach
gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfo-

wymi i umowami preferencyjnymi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia
20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w
sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 40 ust. 1 lit. e)
ppkt iii) i lit. f) oraz art. 44,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 1 ust. 1 Protokołu 3 o cukrze z AKP (zwanego
dalej „Protokołem AKP”), załączonego do załącznika V
do Umowy o partnerstwie między członkami grupy
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony, a
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z
drugiej strony, podpisanej w Cotonou dnia 23 czerwca
2000 r. (2) (zwanej dalej „Umową o partnerstwie AKP-
WE”), i art. 1 ust. 1 Umowy między Europejską
Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Indii w sprawie
cukru trzcinowego (3) (zwanej dalej „Umową z Indiami”)
stanowią, że Wspólnota zobowiązuje się do kupna i
przywozu po gwarantowanych cenach określonych ilości
cukru trzcinowego, pochodzącego odpowiednio z
państw AKP oraz Indii, które to ilości te państwa
podejmują się dostarczyć.

(2) Artykuł 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006
stanowi, że w celu zapewnienia odpowiednich dostaw
do wspólnotowych zakładów rafineryjnych w latach
gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009
zawiesza się stosowanie należności przywozowych na
cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji, objęty
kodem CN 1701 11 10 i pochodzący z państw, o
których mowa w załączniku VI, w odniesieniu do ilości
uzupełniającej.

(3) Artykuł 4 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE)
nr 2007/2000 z dnia 18 września 2000 r. wprowadzają-
cego nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i teryto-
riów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabi-
lizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej, zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 2820/98 oraz uchylającego
rozporządzenia (WE) nr 1763/1999 i (WE) nr 6/2000 (4),
stanowi, że przywóz produktów cukrowniczych obję-
tych kodami CN 1701 i 1702 pochodzących z Albanii,
Bośni i Hercegowiny oraz obszarów celnych Czarno-
góry, Serbii lub Kosowa (5) podlega rocznym bezcłowym
kontyngentom taryfowym. Szczegółowe zasady
dotyczące otwierania i zarządzania tymi kontyngentami
zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 1004/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. ustana-
wiającym szczegółowe zasady otwierania i zarządzania
kontyngentami taryfowymi na produkty cukrownicze
pochodzące z Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Serbii,
Czarnogóry i Kosowa zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 2007/2000 (6). W celu zachowania racjonalnego
porządku rozporządzenie (WE) nr 1004/2005 należy
uchylić, a szczegółowe zasady przywozu i rafinacji
produktów cukrowniczych zebrać w jednym doku-
mencie.

(4) Zgodnie z art. 27 ust. 2 Układu o Stabilizacji i Stowarzy-
szeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugo-
słowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony (7),
który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2006 r., Wspólnota
zezwala na stosowanie bezcłowego dostępu do przy-
wozu do Wspólnoty produktów pochodzących z Byłej
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii objętych pozy-
cjami 1701 oraz 1702 Nomenklatury Scalonej w grani-
cach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszącego
7 000 ton (waga netto). Zgodnie z rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 2151/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r.
ustanawiającym szczegółowe zasady otwierania i
zarządzania kontyngentami taryfowymi na produkty
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cukrownicze pochodzące z Byłej Jugosłowiańskiej Repu-
bliki Macedonii zgodnie z Układem o Stabilizacji i
Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugo-
słowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony (1)
kontyngent ten został otwarty, począwszy od dnia 1
stycznia 2006 r. W celu zachowania racjonalnego
porządku należy w niniejszym rozporządzeniu ustalić
szczegółowe zasady otwierania i zarządzania tym
kontyngentem, począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.
Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE)
nr 2151/2005, począwszy od tej daty.

(5) Zarządzanie tradycyjnymi zapotrzebowaniami rynku
przemysłu rafineryjnego, przewidziane w art. 29
rozporządzenia (WE) nr 318/2006, wymaga szczegóło-
wych zasad wykonawczych w latach gospodarczych
2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009. Zaleca się więc
ograniczenie stosowania niniejszego rozporządzenia do
tych lat gospodarczych.

(6) O ile w niniejszym rozporządzeniu nie przewidziano
inaczej w odniesieniu do pozwoleń na przywóz wyda-
nych w ramach niniejszego rozporządzenia, należy
stosować rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 z
dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szcze-
gółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na
przywóz oraz świadectw o wcześniejszym wyznaczeniu
zwrotów dla produktów rolnych (2), a także specjalne
zasady mające zastosowanie w sektorze cukru, ustano-
wione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 951/2006 z
dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady zastosowania rozporządzenia Rady (WE)
nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trze-
cimi w sektorze cukru (3) (nowe rozporządzenie „zarzą-
dzanie państwami trzecimi”). Ponadto w celu ułatwienia
zarządzania przywozem na podstawie niniejszego
rozporządzenia i zapewnienia przestrzegania rocznych
limitów należy ustanowić szczegółowe zasady dotyczące
wydawania pozwoleń na przywóz cukru surowego
wyrażonego jako ekwiwalent cukru białego.

(7) Artykuł 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 318/2006
stanowi, że wnioskom o wydanie pozwolenia na
przywóz cukru, któremu przysługują ceny gwaranto-
wane, towarzyszy pozwolenie na wywóz wydane przez
władze kraju wywozu, gwarantujące zgodność cukru z
postanowieniami przewidzianymi w odnośnych
umowach. W odniesieniu do Serbii, Czarnogóry i
Kosowa, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju
gospodarczego sektorów cukru na tych terytoriach i
biorąc pod uwagę względnie dużą ilość kontyngentu
taryfowego, przywóz cukru w ramach kontyngentów
powinien podlegać wymogowi przedstawienia pozwo-
lenia na wywóz. Należy zatem określić wzór i kształt
tego pozwolenia oraz procedury dotyczące ich stoso-
wania.

(8) Ponieważ nie przewidziano możliwości przekroczenia
ilości ogólnych kontyngentów taryfowych, o których
mowa w art. 28 rozporządzenia (WE) nr 318/2006,
pełna stawka celna określona we Wspólnej Taryfie Celnej
musi być stosowana do wszystkich ilości, wyrażonych
jako ekwiwalent cukru białego, przywożonych poza iloś-
ciami wyszczególnionymi w pozwoleniu na przywóz.

(9) W art. 29 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 318/2006
ustala się potrzeby tradycyjnego zapotrzebowania rynku
przemysłu rafineryjnego dla każdego państwa członkow-
skiego. W celu zagwarantowania rafineriom przemy-
słowym zainteresowanych państw członkowskich, że
pozwolenia na przywóz cukru przeznaczonego do rafi-
nacji będą dostępne dla ilości określonej w wyżej wymie-
nionych ustępach, jak również uniknięcia nadużyć
umożliwiających handel pozwoleniami, należy przewi-
dzieć ograniczenie wniosków o pozwolenia na przywóz
cukru przeznaczonego do rafinacji dla rafinerii przemy-
słowych zainteresowanego państwa członkowskiego do
daty ustalonej w zależności od typu cukru preferencyj-
nego.

(10) W przypadku cukru preferencyjnego, o którym mowa w
Protokole AKP i w Umowie z Indiami, zakładając możli-
wość zaistnienia nieprzewidzianych opóźnień między
załadowaniem przesyłki cukru a jej dostarczeniem,
należy dopuścić możliwość pewnej tolerancji w zastoso-
waniu okresów dostaw, aby uwzględnić opóźnienia.
Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z odpowied-
nimi umowami cukier ten jest przedmiotem zobowiązań
dostawy, a nie kontyngentów taryfowych, należy przyjąć
zgodnie z bieżącą praktyką handlową możliwość pewnej
tolerancji, która dotyczy całkowitych ilości dostarczo-
nych w okresie dostawy, a także w dniu rozpoczęcia
tego okresu.

(11) Artykuł 7 Protokołu AKP oraz art. 7 Umowy z Indiami
ustanawiają przepisy, które stosowane są w przypadku
gdy państwo nie dostarczy umówionej ilości podczas
okresu dostawy. W celu wdrożenia odnośnych prze-
pisów należy ustalić metody określania daty dostawy
przesyłki cukru preferencyjnego.

(12) Przepisy dotyczące dowodu pochodzenia, wspomniane
w art. 14 protokołu 1 załączonego do załącznika V do
Umowy o partnerstwie AKP-WE, w art. 2 rozporzą-
dzenia Komisji (WE) nr 2007/2000 lub w art. 47
rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r.
ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspól-
notowy Kodeks Celny (4), stosowane są odpowiednio do
produktów przywożonych na mocy niniejszego
rozporządzenia.
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(13) Po przystąpieniu Austrii, Finlandii, Szwecji, Republiki
Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty,
Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej i w
ramach zakończenia negocjacji na mocy art. XXIV
Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu
(GATT) Wspólnota zobowiązała się do przywozu z
państw trzecich pewnej ilości surowego cukru trzcino-
wego do rafinacji po stawce celnej 98 EUR za tonę.

(14) W celu zachowania tradycyjnej struktury przywozu
ilości objętych kontyngentem taryfowym, stanowiącej
część koncesji określonych na liście koncesyjnej „CXL
(Wspólnoty Europejskie)”, o której mowa w art. 1
rozporządzenia Rady (WE) nr 1095/96 z dnia 18
czerwca 1996 r. w sprawie wprowadzenia koncesji
określonych na liście CXL sporządzonej w wyniku
zakończenia negocjacji GATT XXIV.6 (1), począwszy od
dnia 1 lipca 2006 r. należy dokonać podziału kontyn-
gentu w wysokości 96 801 ton między kraje pocho-
dzenia, stosując te same kryteria podziału jak dotych-
czas.

(15) Aby uwzględnić rok gospodarczy 2006/2007 trwający
piętnaście miesięcy, należy dostosować roczne kontyn-
genty taryfowe na ten rok gospodarczy.

(16) Aby zapewnić skuteczne zarządzanie przywozem prefe-
rencyjnym na mocy niniejszego rozporządzenia, należy
przyjąć środki umożliwiające państwom członkowskim
prowadzenie dokumentacji na temat właściwych danych
i dokonać podziału przekazywania jej Komisji. W celu
ulepszenia kontroli należy przewidzieć, aby przywozy
produktów w ramach rocznego kontyngentu taryfowego
lub umowy preferencyjnej podlegały monitorowaniu
zgodnie z art. 308d rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ZAKRES I DEFINICJE

Artykuł 1

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia w odniesieniu do lat
gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 szcze-
gółowe zasady stosowania dotyczące przywozu produktów
cukrowniczych, o których mowa w:

a) artykule 1 ust. 1 Protokołu AKP;

b) artykule 1 ust. 1 Umowy z Indiami;

c) artykule 26 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 318/2006;

d) artykule 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006;

e) liście koncesyjnej „CXL (Wspólnoty Europejskie)”, o której
mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1095/96;

f) artykule 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2007/2000;

g) artykule 27 ust. 2 Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu z
Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii.

2. Ilości przywożone na mocy przepisów, o których mowa
w ust. 1 lit. c)–g) (zwane dalej „kontyngentem taryfowym”) oraz
przepisy, o których mowa w lit. a) i b) wyżej wymienionego
ustępu (zwane dalej „zobowiązaniem dostawy”), na lata gospo-
darcze 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009, posiadają numery
porządkowe, o których mowa w załączniku I.

Artykuł 2

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a) „cukier z AKP/Indii” oznacza cukier objęty kodem CN
1701, pochodzący z państw określonych w załączniku VI
do rozporządzenia (WE) nr 318/2006 i przywieziony do
Wspólnoty na mocy Protokołu AKP lub Umowy z Indiami;

b) „cukier uzupełniający” oznacza ilość uzupełniającą, o której
mowa w art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006,
dla której zastosowanie należności przywozowych nakłada-
nych na cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji objęty
kodem CN 1701 11 10 i pochodzący z państw, o których
mowa w załączniku VI do wyżej wymienionego rozporzą-
dzenia, jest zawieszony;

c) „cukier wymieniony w koncesji CXL” oznacza surowy
cukier trzcinowy wymieniony na liście koncesyjnej „CXL
(Wspólnoty Europejskie)”, o której mowa w art. 1 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1095/96;

d) „cukier z krajów bałkańskich” oznacza produkty cukrow-
nicze objęte kodem CN 1701 i 1702 pochodzące z Albanii,
Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Kosowa lub Byłej
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i przywiezione do
Wspólnoty na mocy rozporządzenia (WE) nr 2007/2000
oraz Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu z Byłą Jugosło-
wiańską Republiką Macedonii;

e) „cukier pozakwotowy z przywozu” oznacza produkty
określone w art. 26 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 318/2006;

f) „cukier przemysłowy z przywozu” oznacza produkty okreś-
lone w art. 26 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 318/2006;
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g) „Protokół AKP” oznacza protokół 3 o cukrze z AKP
załączony do załącznika V do Umowy o partnerstwie
między członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacy-
fiku, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi, z drugiej strony, podpisanej w
Cotonou dnia 23 czerwca 2000 r. (zwanej dalej „Umową o
partnerstwie AKP-WE”);

h) „Umowa z Indiami” oznacza Umowę między Europejską
Wspólnotą Gospodarczą a Indiami w sprawie cukru trzci-
nowego;

i) „okres dostawy” oznacza okres, o którym mowa w art. 4
Protokołu AKP i art. 4 Umowy z Indiami;

j) „przesyłka” oznacza ilość cukru znajdującą się na okreś-
lonym statku, która jest faktycznie wyładowana w porcie
europejskim we Wspólnocie;

k) waga „tel quel” oznacza wagę cukru w stanie naturalnym;

l) „wykazany stopień polaryzacji” oznacza faktyczny odczyt
polarymetryczny przywożonego cukru surowego, w miarę
potrzeby sprawdzony przez właściwe organy przy użyciu
metody polarymetrycznej i wyrażony w ułamkach dziesięt-
nych do szóstego miejsca dziesiętnego;

m) „dzień roboczy” oznacza dzień roboczy Komisji zgodnie z
art. 2 rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1182/71 (1);

n) „rafinacja” oznacza proces przetwarzania cukru surowego
na cukier biały, określony w art. 2 rozporządzenia (WE)
nr 318/2006, a także wszystkie równoznaczne procesy
techniczne, którym poddany jest cukier biały luzem;

o) „rafinerie przemysłowe” oznacza rafinerie, o których mowa
w art. 2 pkt 13 rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

ROZDZIAŁ II

POZWOLENIA NA PRZYWÓZ

Artykuł 3

Przywóz dokonany na mocy przepisów, o których mowa w
art. 1, wymaga pozwolenia na przywóz wydanego zgodnie z
rozporządzeniem (WE) nr 1291/2000 i rozporządzeniem (WE)
nr 951/2006, o ile w wyżej wymienionym rozporządzeniu nie
określono inaczej.

Artykuł 4

1. Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz przedsta-
wiane są przez zainteresowane strony właściwym organom
państw członkowskich.

2. Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz mogą być
składane każdego tygodnia, od poniedziałku do piątku,
począwszy od daty, o której mowa w ust. 5 niniejszego
artykułu, do momentu przerwania wydawania pozwoleń, o
którym mowa w art. 5 ust 3 akapit drugi.

Wnioskodawca przedkłada swój wniosek właściwemu orga-
nowi państwa członkowskiego, w którym jest zarejestrowany
do celów podatku VAT.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o wydanie
pozwolenia w ciągu jednego tygodnia, który odpowiada
danemu numerowi porządkowemu. Jeżeli w ciągu danego
tygodnia wnioskodawca złoży więcej niż jeden wniosek odpo-
wiadający danemu numerowi porządkowemu, wszystkie
wnioski złożone w ciągu tego tygodnia i odpowiadające
danemu numerowi porządkowemu są odrzucone, a zabezpie-
czenia wniesione w dniu złożenia wniosków przejęte przez
zainteresowane państwo członkowskie.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz oraz pozwo-
lenie zawierają w rubryce 20 jeden z następujących wpisów:
„cukier do rafinacji” lub „cukier nieprzeznaczony do rafinacji”.
Wpis nie jest objęty kodem CN, na który został złożony
wniosek lub pod którym cukier zostanie przywieziony.

4. Do wniosków o wydanie pozwoleń na przywóz należy
załączyć:

a) dowód, że składający wniosek wniósł zabezpieczenie w
wysokości 20 EUR na tonę ilości cukru wskazanej w
rubryce 17 pozwolenia;

b) w przypadku cukru do rafinacji, zgodnie z art. 17 rozporzą-
dzenia (WE) nr 318/2006, producent cukru posiadający
uprawnienia jest zobowiązany zapewnić rafinację danej
ilości cukru przed końcem trzeciego miesiąca następującego
po miesiącu, w którym kończy się ważność danego pozwo-
lenia na przywóz.

5. W przypadku kontyngentów taryfowych pierwszy termin
składania wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz rozpo-
czyna się w dniu otwarcia danego kontyngentu.

W przypadku cukru z AKP/Indii pierwszy termin składania
wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz rozpoczyna się
w poniedziałek poprzedzający dzień 10 czerwca okresu
poprzedniej dostawy. Jednakże w przypadku gdy limit ilości
cukru, który musi być dostarczony w danym okresie dostawy,
został osiągnięty przez jeden z krajów wywozu, pierwszy
termin składania wniosków na kolejną dostawę dla tego kraju
rozpoczyna się w poniedziałek poprzedzający dzień 6 maja.

Artykuł 5

1. Najpóźniej w pierwszym dniu roboczym każdego
tygodnia państwa członkowskie przedstawiają Komisji infor-
macje na temat ilości cukru białego lub cukru surowego, odpo-
wiednio wyrażonych w ekwiwalencie cukru białego, objętego
wnioskami o wydanie pozwolenia na przywóz, złożonymi w
poprzednim tygodniu i rozpatrywanymi po zastosowaniu w
razie potrzeby współczynnika akceptacji przewidzianego w art.
10 ust. 2.
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Wnioskowane ilości są podzielone według ośmioznakowego
kodu CN i określają dany rok gospodarczy lub okres dostawy,
ilości dla każdego kraju pochodzenia oraz wskazują, czy
dotyczą wydania pozwolenia na cukier do rafinacji czy też na
cukier nieprzeznaczony do rafinacji. W przypadku gdy żaden
wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz nie został złożony,
państwa członkowskie informują o tym również Komisję.

2. Co tydzień Komisja dokonuje obliczenia ilości, na które
złożono wnioski o wydanie pozwolenia.

3. Jeżeli wnioski o wydanie pozwolenia osiągają lub prze-
kraczają ilość jednego ze zobowiązań dostawy dla każdego
państwa, określoną zgodnie z art. 12 w przypadku cukru z
AKP/Indii, lub jednego z kontyngentów taryfowych w przy-
padku innych cukrów, Komisja określa współczynnik przy-
działu proporcjonalnie do dostępnej ilości, stosowany przez
państwa członkowskie w odniesieniu do każdego wniosku.

Komisja informuje również państwa członkowskie o tym, że
gdy dostępna ilość została wyczerpana, wnioski o wydanie
pozwolenia nie są przyjmowane w odniesieniu do danego
zobowiązania do dostawy lub danego kontyngentu taryfowego.

W przypadku gdy przekroczenie zobowiązania do dostawy
cukru z AKP/Indii dla danego kraju jest mniejsze lub równe 5 %
zobowiązania do dostawy i wynosi 5 000 ton, współczynnik
przydziału dla tego kraju wynosi 100 %.

4. W przypadku gdy Komisja poinformowała państwa
członkowskie, że limit przyjmowania wniosków o pozwolenia
został wyczerpany i że obliczenia, o których mowa w ust. 2,
wykazują, że ilości cukru są jeszcze dostępne w ramach zobo-
wiązania do dostawy cukru z AKP/Indii lub w ramach kontyn-
gentów taryfowych na inne cukry, Komisja informuje państwa
członkowskie o tym, że dany limit nie został wyczerpany.

Artykuł 6

1. Pozwolenia wydawane są w trzecim dniu roboczym od
dnia przedstawienia informacji, o których mowa w art. 5 ust
1. W przypadku ilości, które mają być dostarczone, państwa
członkowskie uwzględniają współczynnik przydziału ustalony
w stosownych przypadkach, w tym terminie przez Komisję
zgodnie z ust. 3 wymienionego artykułu.

2. W przypadku kontyngentów taryfowych pozwolenia
ważne są do końca roku gospodarczego, do którego się
odnoszą.

3. W pierwszym dniu roboczym każdego tygodnia państwa
członkowskie informują Komisję, oddzielnie w przypadku
każdego kontyngentu taryfowego lub zobowiązania do dostawy
i oddzielnie w przypadku każdego kraju pochodzenia, o iloś-
ciach, na które zostały wydane pozwolenia na przywóz w ciągu
poprzedniego tygodnia, wprowadzając rozróżnienie pomiędzy
cukrem do rafinacji a cukrem nieprzeznaczonym do rafinacji.

4. W przypadku odstąpienia pozwolenia na przywóz,
zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, nabywca
niezwłocznie powiadamia właściwy organ w państwie człon-
kowskim, które wydało pozwolenie. Zobowiązania przywo-
zowe i rafinacyjne nie mogą być przekazywane.

5. W przypadku pozwoleń na przywóz cukru nieprzezna-
czonego do rafinacji i w drodze odstępstwa od art. 35 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 1291/2000:

a) jeśli pozwolenie zostaje zwrócone organowi wydającemu w
ciągu pierwszych sześćdziesięciu dni jego ważności, nabyte
zabezpieczenie zostaje obniżone o 80 %;

b) jeśli pozwolenie zostaje zwrócone organowi wydającemu
nie wcześniej niż w sześćdziesiątym pierwszym dniu
ważności i przed dniem wygaśnięcia jego ważności, nabyte
zabezpieczenie zostaje obniżone o 50 %.

6. Najpóźniej w pierwszym dniu roboczym każdego
tygodnia państwa członkowskie informują Komisję o ilościach,
na które pozwolenia zostały zwrócone w ciągu poprzedniego
tygodnia, zgodnie z ust. 5 niniejszego artykułu. W granicach
ilości zobowiązań dostawy ustalonych na mocy art. 12 i
kontyngentów taryfowych, o których mowa w art. 19, 24 i 28,
ilości określone w pozwoleniach zwróconych zgodnie z ust. 5
niniejszego artykułu są dodane do ilości zobowiązań dostawy
lub danego kontyngentu taryfowego.

Artykuł 7

1. Każde państwo członkowskie dokonuje obliczenia ilości
cukru białego i cukru surowego faktycznie przywiezionego na
podstawie pozwoleń na przywóz, o których mowa w art. 6 ust.
1, w odpowiednich przypadkach przeliczając ilości cukru suro-
wego na ekwiwalent cukru białego na podstawie wskazanego
stopnia polaryzacji, stosując metodę określoną w pkt III.3
załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

2. W przypadku gdy dopuszczenie do swobodnego obrotu
nie ma miejsca w państwie członkowskim, które wydało
pozwolenie na przywóz, państwo członkowskie, w którym
nastąpi dopuszczenie do swobodnego obrotu, zachowuje
oryginał pozwolenia na przywóz i w odpowiednim przypadku
dokument dodatkowy, wypełniony zgodnie z art. 22 i 23, i
przekazuje jego kopię państwu członkowskiemu, które wydało
pozwolenie na przywóz.

3. Zgodnie z art. 50 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1291/2000 pełna stawka celna Wspólnej Taryfy Celnej,
obowiązująca w dniu dopuszczenia do swobodnego obrotu, ma
zastosowanie, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 15
ust. 3 niniejszego rozporządzenia, do wszystkich ilości cukru
białego według wagi tel quel, cukru surowego przeliczonego na
ekwiwalent cukru białego lub cukru wymienionego w koncesji
CXL i cukru surowego według wagi tel quel przywiezionych w
ilościach większych niż ilości wykazane w danym pozwoleniu
na przywóz.
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Artykuł 8

Państwa członkowskie, oddzielnie w przypadku każdego
kontyngentu taryfowego lub zobowiązania dostawy oraz
każdego kraju pochodzenia, przekazują Komisji:

a) przed końcem każdego miesiąca informacje na temat ilości
cukru według wagi tel quel oraz w ekwiwalencie cukru
białego faktycznie przywiezionego w okresie trzech
poprzednich miesięcy;

b) przed dniem 1 marca w odniesieniu do poprzedniego roku
gospodarczego lub poprzedniego okresu dostawy, w zależ-
ności od przypadku:

i) informacje na temat całkowitej, faktycznie przywiezionej
ilości:

— w postaci cukru do rafinacji, według wagi tel quel i
wyrażonej w ekwiwalencie cukru białego,

— w postaci cukru nieprzeznaczonego do rafinacji,
według wagi tel quel i wyrażonej w ekwiwalencie
cukru białego;

ii) informacje na temat ilości cukru według wagi tel quel i
w ekwiwalencie cukru białego, który został faktycznie
poddany rafinacji.

Artykuł 9

1. Informacje, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 3 i
6 oraz art. 8, przekazywane są drogą elektroniczną, zgodnie z
formularzami udostępnionymi w tym celu państwom człon-
kowskim przez Komisję.

2. Na prośbę Komisji państwa członkowskie przekazują jej
szczegółowe informacje dotyczące ilości produktów dopusz-
czonych do swobodnego obrotu w ramach rocznych kontyn-
gentów taryfowych i umów preferencyjnych w ciągu niektó-
rych miesięcy, które mają być określone zgodnie z art. 308d
rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

ROZDZIAŁ III

TRADYCYJNE ZAPOTRZEBOWANIE

Artykuł 10

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 1 i w granicach
ilości przypadającej na każde państwo członkowskie, na które
pozwolenia na przywóz cukru do rafinacji mogą być wydane w
ramach tradycyjnego zapotrzebowania, o którym mowa w art.
29 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) 318/2006, wnioski o
wydanie pozwolenia na przywóz cukru do rafinacji
przedłożone właściwemu organowi w danym państwie człon-
kowskim mogą być składane wyłącznie przez:

a) rafinerie przemysłowe w tym państwie członkowskim, które
zaczęły działalność do dnia 30 czerwca roku gospodar-
czego;

b) wszystkie rafinerie przemysłowe Wspólnoty, począwszy od
dnia 30 czerwca do końca roku gospodarczego.

2. Dane państwa członkowskie dokonują każdego tygodnia
obliczenia ilości wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz
cukru do rafinacji, z wyjątkiem wniosków nieobjętych obniże-
niem pełnej stawki celnej stosowanej do przywozu.

Bez uszczerbku dla zastosowania ust. 3 niniejszego artykułu i
art. 5 ust. 3, w przypadku gdy w państwie członkowskim
wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz cukru do rafinacji
w ramach roku gospodarczego, z wyjątkiem wniosków nieobję-
tych obniżeniem pełnej stawki celnej stosowanej do przywozu,
osiągają lub przekraczają wysokość, o której mowa w ust. 1
niniejszego artykułu, państwo członkowskie informuje Komisję
o tym, że limit jego tradycyjnego zapotrzebowania dla przy-
wozu został osiągnięty, i w stosownym przypadku ustala
współczynnik przydziału proporcjonalnie do ilości dostępnej,
który należy stosować do każdego wniosku o wydanie pozwo-
lenia na cukier przeznaczony do rafinacji.

3. Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 3, w przypadku gdy
wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz cukru do rafinacji
są równe całkowitej ilości określonej w ust. 2 niniejszego
artykułu, z wyjątkiem wniosków nieobjętych obniżeniem pełnej
stawki celnej stosowanej do przywozu w ramach roku gospo-
darczego, Komisja informuje państwa członkowskie o tym, że
limit zapotrzebowania tradycyjnego dla przywozu został osiąg-
nięty na szczeblu wspólnotowym.

Począwszy od daty przedstawienia informacji, o których mowa
w akapicie pierwszym, i do końca danego roku gospodarczego,
każda zainteresowana osoba może ubiegać się o pozwolenia na
przywóz cukru do rafinacji, z wyjątkiem cukru z AKP/Indii w
okresie dostawy rozpoczynającej się w tym roku gospodar-
czym. W tym przypadku wnioski o wydanie pozwoleń na
przywóz cukru z AKP/Indii do rafinacji przedstawia się zgodnie
z ust. 1 lit. a) i rejestruje w ramach zapotrzebowania tradycyj-
nego na kolejny rok gospodarczy.

Artykuł 11

1. W ciągu sześciu miesięcy po upływie terminu ważności
danego pozwolenia na przywóz, każdy posiadacz pozwolenia
na przywóz cukru do rafinacji dostarcza państwu członkow-
skiemu, które wydało to pozwolenie, dowód przeprowadzenia
takiej rafinacji zgodnie z wymogami państwa członkowskiego.
W przypadku gdy cukier nie jest poddany rafinacji w terminie
ustalonym w art. 4 ust. 4 lit. b), przed dniem 1 czerwca nastę-
pującym po danym roku gospodarczym wnioskodawca uiszcza
opłatę w wysokości 500 EUR za tonę za ilości cukru, które nie
zostały poddane rafinacji, z wyjątkiem przypadków działania
siły wyższej lub z wyjątkowych powodów technicznych.

2. Przed dniem 1 marca następującym po danym roku
gospodarczym każdy producent cukru zatwierdzony zgodnie z
art. 17 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 zgłasza właściwemu
organowi ilość cukru poddaną rafinacji we wspomnianym roku
gospodarczym, określając:

a) ilości cukru odpowiadające pozwoleniom na przywóz cukru
do rafinacji, wskazując numery referencyjne danych
pozwoleń;
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b) ilości cukru wyprodukowane we Wspólnocie, wskazując
dane zatwierdzonego przedsiębiorstwa, które wyprodu-
kowało ten cukier;

c) inne ilości cukru, wskazując jego pochodzenie.

3. Przed dniem 1 czerwca następującym po danym roku
gospodarczym każdy zatwierdzony producent cukru uiszcza
opłatę w wysokości 500 EUR za tonę za ilości cukru, w przy-
padku których:

a) nie został dotrzymany termin, o którym mowa w art. 4 ust.
1 lit. b);

b) nie jest on w stanie dostarczyć dowodów zgodnych z
wymogami państwa członkowskiego na to, że cukier, o
którym mowa w ust. 2. lit. c) niniejszego artykułu, nie jest
cukrem z przywozu nieprzeznaczonym do rafinacji lub —
jeśli chodzi o cukier do rafinacji — nie został on poddany
rafinacji z wyjątkowych powodów technicznych lub z
powodu działania siły wyższej.

ROZDZIAŁ IV

CUKIER Z AKP/INDII

Artykuł 12

1. Ilości zobowiązań dostawy dla każdego zainteresowanego
kraju wywozu ustalone są zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 39 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, zgodnie z
art. 3 i art. 7 Protokołu AKP, art. 3 i art. 7 Umowy z Indiami
oraz art. 14 i 15 niniejszego rozporządzenia.

2. Określenia ilości zobowiązań dostawy w okresie dostawy:

a) dokonuje się tymczasowo do dnia 1 maja poprzedzającego
wymieniony okres;

b) przyjmuje się do dnia 1 lutego wymienionego okresu;

c) niekiedy dostosowuje się w trakcie trwania wymienionego
okresu, jeśli wymagają tego nowe informacje, w szczegól-
ności w celu rozwiązania należycie uzasadnionych szczegól-
nych przypadków.

Zobowiązania dostawy uwzględnione przy wydawaniu
pozwoleń określonych w art. 5 są równe ilościom ustalonym
na mocy ust. 1 niniejszego artykułu, i w stosownych przypad-
kach dostosowane zgodnie z decyzjami wydanymi na
podstawie art. 3 i art. 7 Protokołu AKP oraz art. 3 i art. 7
Umowy z Indiami.

3. Ilości zobowiązań dostawy określa się przy uwzględ-
nieniu:

a) faktycznych dostaw dokonanych w trakcie poprzednich
okresów dostawy;

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

W przypadku gdy ilości, dla których wydane zostały pozwo-
lenia na przywóz, przekraczają faktyczne ilości dostaw dokona-
nych w poprzednich okresach dostawy, bez uszczerbku dla
wyników dochodzenia podejmowanego przez właściwe organy,
ilości nominalne pozwoleń, których faktyczny przywóz do
Wspólnoty nie mógł zostać dokonany, dodaje się do ilości, o
których mowa w akapicie pierwszym lit. a).

4. Dostosowania, o których mowa w ust. 2 lit. c), mogą
obejmować przeniesienie ilości między dwoma następującymi
po sobie okresami dostawy, pod warunkiem że nie narusza to
uzgodnień w sprawie dostaw określonych w art. 29 rozporzą-
dzenia (WE) nr 318/2006.

5. Dla każdego okresu dostawy całkowitą ilość zobowiązań
dostawy dla poszczególnych zainteresowanych krajów wywozu
przywozi się jako cukier z AKP-Indii w ramach zobowiązań
dostawy, przy zerowej stawce celnej.

Artykuł 13

1. Formalną datą dostawy przesyłki cukru z AKP/Indii jest
data zgłoszenia organom celnym przesyłki, o której mowa w
art. 40 rozporządzenia Rady (WE) nr 2913/92 (1).

Zgłoszenie formalnej daty dostawy dostarcza się poprzez
przedstawienie kopii dodatkowego dokumentu, o którym
mowa, w zależności od przypadku w art. 17 ust. 1 lub art. 18
ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1, w przypadku dostar-
czenia przez importera deklaracji dowódcy danego statku
poświadczonej przez właściwe organy portowe, w której wyka-
zano, że przesyłka jest gotowa do wyładunku w danym porcie,
formalną datą dostawy jest wskazany w deklaracji dzień, w
którym przesyłka jest gotowa do rozładunku.

Artykuł 14

1. W przypadku gdy ilość cukru z AKP/Indii stanowiąca
całość lub część zobowiązań dostawy jest dostarczona po
zakończeniu danego okresu dostawy, dostawa jest wliczana do
tego okresu, jeżeli dana ilość została załadowana w porcie
wywozu w terminie, przy uwzględnieniu normalnego czasu
trwania transportu.

Normalny czas trwania transportu to ilość dni otrzymana po
podzieleniu przez 480 odległości w milach morskich zwykłej
trasy oddzielającej dwa przedmiotowe porty.
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2. Ustępu 1 nie stosuje się do ilości, która była przedmiotem
decyzji Komisji zgodnie z art. 7 ust. 1 lub ust. 2 Protokołu AKP
bądź z art. 7 ust. 1 lub ust. 2 Umowy z Indiami.

Artykuł 15

1. W przypadku, gdy dla danego kraju wywozu całkowita
ilość cukru z AKP/Indii wliczana do danego okresu dostawy jest
mniejsza niż ilość zobowiązania dostawy, stosuje się przepisy
art. 7 Protokołu AKP lub art. 7 Umowy z Indiami.

2. Ustępu 1 nie stosuje się w przypadkach gdy różnica
między ilością zobowiązań dostawy a całkowitą wliczoną
ilością cukru z AKP/Indii wynosi 5 % lub mniej niż ilość zobo-
wiązania dostawy i 5 000 lub mniej ton cukru wyrażonego
jako cukier biały.

3. Nie naruszając art. 50 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1291/2000, ilości przywożone w granicach dodatniego
odchylenia przewidzianego w art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1291/2000 kwalifikują się na mocy uzgodnień dotyczących
cukru z AKP/Indii pod warunkiem że są one objęte świadec-
twem pochodzenia określonym w zależności od przypadku w
art. 16 lub 17 niniejszego rozporządzenia.

4. W przypadku zastosowania ust. 2 i 3 saldo różnic jest w
zależności od przypadku dodawane przez Komisję do ilości
zobowiązań dostawy na kolejny okres dostawy lub od tej ilości
odejmowane.

Artykuł 16

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz i pozwolenie
zawierają następujące wpisy:

a) w rubryce 8: kraj pochodzenia (kraje objęte Protokołem
AKP lub Indie);

b) w rubrykach 17 i 18: ilość cukru określona w ekwiwalencie
cukru białego, która nie powinna przekroczyć zobowiązania
dostawy dla danego kraju, ustalona zgodnie z art. 12;

c) w rubryce 20: okres dostawy do której się odnoszą i co
najmniej jeden z wpisów wymienionych w części A
załącznika III.

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz należy
dołączyć oryginał pozwolenia na wywóz ilości równej ilości
wymienionej we wniosku o wydanie pozwolenia, wydany przez
właściwe organy kraju wywozu zgodnie ze wzorem zamiesz-
czonym w załączniku II. To pozwolenie na wywóz może
zostać zastąpione kopią dowodu pochodzenia uwierzytelnioną
przez właściwe organy kraju wywozu, przewidzianą w art. 17
dla krajów objętych Protokołem AKP lub art. 18 dla Indii.

3. Pozwolenia są ważne do końca trzeciego miesiąca nastę-
pującego po dniu faktycznego wydania w przypadku cukru z
AKP-Indii nieprzeznaczonego do rafinacji. W przypadku cukru
z AKP/Indii przeznaczonego do rafinacji pozwolenia są ważne
do końca okresu dostawy, do której się odnoszą, lub — w
przypadku pozwoleń wydawanych od dnia 1 kwietnia — do
końca trzeciego miesiąca następującego po dniu faktycznego
wydania.

4. W drodze odstępstwa od art. 18 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1291/2000, pozwolenie na przywóz zawierające w
rubrykach 15 i 16 opis i kod CN 1701 99 10 może być
używane przy przywozie:

a) cukru objętego kodem CN 1701 11 10 w przypadku
pozwolenia na cukier do rafinacji;

b) cukru objętego kodem CN 1701 11 90 w przypadku
pozwolenia na cukier nieprzeznaczony do rafinacji.

Artykuł 17

1. Wraz ze świadectwem pochodzenia kreślonym w art. 14
protokołu 1 załączonego do załącznika V do Umowy o part-
nerstwie AKP-WE przy przywozie należy przedstawić doku-
ment dodatkowy zawierający:

a) co najmniej jeden z wpisów wymienionych w części A
załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

b) datę załadunku towarów oraz dany okres dostawy;

c) podpozycję Nomenklatury Scalonej CN dla danego
produktu.

Dowód pochodzenia jest ważny niezależnie od okresu dostawy
określonego w lit b).

2. Dowód pochodzenia i dokument dodatkowy zawierający
opis cukru objęty kodem CN 1701 99 może w odpowiednich
przypadkach być wykorzystany przy przywozie cukru objętego
kodem CN 1701 11.

3. Zainteresowana strona dostarcza właściwemu organowi
w państwie członkowskim dopuszczającym do swobodnego
obrotu, do celów kontroli okresu dostawy i ilości, kopię doku-
mentu dodatkowego, określonego w ust. 1, zawierającą:

a) datę zakończenia załadunku w porcie wywozu, ustanowioną
na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozowego;

b) datę, o której mowa w art. 13 ust. 1;

c) informacje dotyczące operacji przywozu, w szczególności
wskazany stopień polaryzacji oraz faktycznie sprowadzoną
ilość według wagi tel quel.
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Artykuł 18

1. Do celów niniejszego rozdziału cukier, którego pocho-
dzenie zostało określone zgodnie z przepisami obowiązującymi
we Wspólnocie i dla którego dostarczony został dowód
podchodzenia w postaci świadectwa pozwolenia wydanego
zgodnie z art. 47 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, uważa
się za cukier pochodzący z Indii.

2. Podczas przywozu organom celnym przedstawia się
dokument dodatkowy zawierający:

a) co najmniej jeden z wpisów wymieniony w części A
załącznika III;

b) datę załadunku towarów oraz dany okres dostawy; przy
czym wskazany okres nie ma wpływu na ważność świa-
dectwa pochodzenia w momencie przywozu;

c) podpozycję Nomenklatury Scalonej CN dla danego
produktu.

3. Świadectwo przywozu i dokument dodatkowy zawie-
rający opis cukru objęty kodem CN 1701 99 może w odpo-
wiednich przypadkach być wykorzystany przy przywozie cukru
objętego kodem CN 1701 11.

4. Strona zainteresowana dostarcza właściwemu organowi w
państwie członkowskim dopuszczającym do swobodnego
obrotu, w ramach kontroli okresu dostawy i ilości, kopię doku-
mentu dodatkowego, określonego w ust. 2, zawierającą:

a) datę zakończenia załadunku w porcie wywozu Indii, ustano-
wioną na podstawie odpowiedniego dokumentu przewozo-
wego;

b) datę, o której mowa w art. 13 ust. 1;

c) informacje odnoszące się do czynności przywozowych, w
szczególności wskazany stopień polaryzacji oraz faktycznie
przywiezioną ilość cukru surowego według wagi tel quel.

ROZDZIAŁ V

CUKIER UZUPEŁNIAJĄCY

Artykuł 19

1. Ilości brakujące, o których mowa w art. 29 ust. 4
rozporządzenia (WE) nr 318/2006, ustala się zgodnie z
procedurą określoną w art. 39 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 318/2006 dla każdego roku gospodarczego lub części roku
gospodarczego na podstawie wyczerpującej prognozy bilansu
dostaw cukru surowego do Wspólnoty. Ilości te przywożone są
jako cukier uzupełniający.

Do celów określenia takich ilości każdego roku na podstawie
przekazanych Komisji przez państwa członkowskie danych
dotyczących ostatnich lat gospodarczych szacuje się ilości

cukru z francuskich departamentów zamorskich i ilości cukru
preferencyjnego przeznaczonego do bezpośredniego spożycia,
które powinny być uwzględnione w każdym bilansie.

2. Określenie ilości, o których mowa w ust. 1, po raz
pierwszy odbywa się przed dniem 31 października i jest podda-
wane przeglądowi przed dniem 31 maja. Jeżeli nowe infor-
macje tego wymagają, określenie ilości może być poddane
przeglądowi w innym terminie w trakcie roku gospodarczego.

Artykuł 20

1. Minimalna cena nabycia cukru surowego standardowej
jakości (wolna od cif, w europejskich portach Wspólnoty)
płacona przez zakłady rafinacyjne ma zastosowanie do przy-
wozu objętego ilościami, o których mowa w art. 19.

2. Minimalna cena zakupu dla każdego roku gospodarczego
odpowiada cenie gwarantowanej, o której mowa w art. 30
rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

Artykuł 21

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz i pozwolenie
zawierają następujące wpisy:

a) w rubryce 8: kraj lub kraje pochodzenia (kraje, o których
mowa w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 318/
2006);

b) w rubrykach 17 i 18: ilość cukru surowego wyrażona jako
ekwiwalent cukru białego, która nie może przekroczyć
początkowej ilości określonej zgodnie z art. 19;

c) w rubryce 20: rok gospodarczy, do którego się odnoszą, i
co najmniej jeden z wpisów wymienionych w części B
załącznika III.

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz załącza
się:

a) oryginał pozwolenia na wywóz wydany przez właściwe
organy kraju wywozu lub jeden z krajów wywozu, zgodnie
ze wzorem zamieszczonym w załączniku II dla ilości równej
ilości wymienionej w pozwoleniu. To pozwolenie na wywóz
może zostać zastąpione kopią świadectwa pochodzenia
uwierzytelnioną przez właściwe organy kraju wywozu, prze-
widzianą w art. 22 dla krajów objętych Protokołem AKP lub
art. 23 dla Indii;

b) zobowiązanie rafinerii zatwierdzonej zgodnie z art. 17
rozporządzenia (WE) nr 318/2006 do zagwarantowania, że
zapłacona cena jest co najmniej równa minimalnej cenie
zakupu, o której mowa w art. 20 niniejszego rozporzą-
dzenia.
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Artykuł 22

1. Wraz ze świadectwem pochodzenia, określonym w art.
14 protokołu 1 załączonego do załącznika V do Umowy o
partnerstwie AKP-WE, przy przywozie należy przedstawić
organom celnym dokument dodatkowy zawierający:

a) co najmniej jeden z wpisów wymienionych w części C
załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

b) kod CN 1701 11 10.

2. Zainteresowana strona przedstawia właściwym organom
państwa członkowskiego przywozu, do celów kontroli okresu
dostawy i ilości, kopię dokumentu dodatkowego, o którym
mowa w ust. 1, zawierającą informacje dotyczące czynności
przywozowych, w szczególności wskazany stopień polaryzacji i
ilości według wagi tel quel faktycznie dopuszczone do swobod-
nego obrotu.

Artykuł 23

1. Do celów niniejszego rozdziału cukier uzupełniający,
którego pochodzenie zostało określone zgodnie z przepisami
obowiązującymi we Wspólnocie i dla którego dostarczone
zostało świadectwo podchodzenia w postaci świadectwa
pochodzenia wydanego zgodnie z art. 47 rozporządzenia
(EWG) nr 2454/93, uważa się za cukier pochodzący z Indii.

2. Podczas przywozu organom celnym przedstawia się
dokument dodatkowy zawierający co najmniej jeden z wpisów
wymienionych w części C załącznika III do niniejszego
rozporządzenia.

3. Zainteresowana strona dostarcza właściwym organom
państwa członkowskiego przywozu, w szczególności do celów
kontroli ilości, kopię dokumentu dodatkowego, określonego w
ust. 2, zawierającą informacje odnoszące się do operacji przy-
wozu, w szczególności wskazany stopień polaryzacji oraz
rzeczywiście sprowadzone ilości cukru surowego.

ROZDZIAŁ VI

CUKIER WYMIENIONY W KONCESJI CXL

Artykuł 24

1. W każdym roku gospodarczym ilość 96 801 ton suro-
wego cukru trzcinowego do rafinacji, objętego kodem CN
1701 11 10, przywożona jest jako cukier wymieniony w
koncesji CXL w ramach kontyngentów taryfowych po stawce
celnej w wysokości 98 EUR za tonę.

Jednakże w roku gospodarczym 2006/2007 ilość ta wynosi
126 671 ton surowego cukru trzcinowego.

2. Ilości, o których mowa w ust. 1, rozdziela się w zależ-
ności od kraju pochodzenia, jak następuje:

– Kuba 58 969 ton,

– Brazylia 23 930 ton,

– Australia 9 925 ton,

– Pozostałe państwa trzecie 3 977 ton.

Jednakże na rok gospodarczy 2006/2007 podział w zależności
od kraju pochodzenia jest następujący:

– Kuba 73 711 ton,

– Brazylia 29 913 ton,

– Australia 17 369 ton,

– Pozostałe państwa trzecie 5 678 ton.

3. Stawka celna w wysokości 98 EUR za tonę dotyczy
cukru surowego jakości standardowej określonej w pkt III
załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

W przypadku gdy ustalenie polaryzacji przywożonego cukru
surowego odstępuje od 96 stopni, stawkę w wysokości
98 EUR za tonę zwiększa się lub zmniejsza w zależności od
przypadku o 0,14 % za każdą jedną dziesiątą stopnia ustalonej
różnicy.

Artykuł 25

Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz i pozwolenie
zawierają następujące wpisy:

a) w rubryce 8: kraj pochodzenia (jeden z krajów, o którym
mowa w art. 24 ust. 2);

b) w rubrykach 17 i 18: ilość cukru wyrażona jako ekwiwalent
tel quel nie może przekroczyć początkowej ilości przewi-
dzianej w art. 24 ust. 2;

c) w rubryce 20: okres roku gospodarczego, do którego się
odnoszą, i co najmniej jeden z wpisów wymienionych w
części D załącznika III;

d) w rubryce 24: co najmniej jeden z wpisów wymienionych
w części E załącznika III.

Artykuł 26

1. Do celów niniejszego rozdziału cukier wymieniony w
koncesji CXL, którego pochodzenie określone jest zgodnie z
przepisami obowiązującymi we Wspólnocie, a którego dowód
pochodzenia dostarczony jest w postaci świadectwa pocho-
dzenia, wydanego zgodnie z art. 47 rozporządzenia (EWG)
nr 2454/93, uważa się za cukier pochodzący z Australii, Kuby
i Brazylii.

2. Podczas przywozu organom celnym przedstawia się
dokument dodatkowy, zawierający co najmniej jeden z wpisów
wymienionych w części C załącznika III do niniejszego
rozporządzenia.

3. Zainteresowana strona dostarcza właściwym organom
państwa członkowskiego przywozu, w szczególności do celów
kontroli ilości, kopię dokumentu dodatkowego, określonego w
ust. 2, zawierającą informacje odnoszące się do operacji przy-
wozu, w szczególności wskazany stopień polaryzacji oraz
rzeczywiście sprowadzone ilości cukru surowego.
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Artykuł 27

W odniesieniu do ilości dotyczących Kuby, wskazanych w art.
24 ust. 2, i ilości 23 930 ton pochodzących z Brazylii, dla
których pozwolenia na przywóz nie zostały wydane przed
dniem 1 lipca bieżącego roku gospodarczego, Komisja może
postanowić, biorąc pod uwagę programy dostaw, że w grani-
cach wyżej wymienionych ilości pozwolenia mogą być przy-
znawane innym państwom trzecim, o których mowa w tym
artykule.

ROZDZIAŁ VII

CUKIER Z KRAJÓW BAŁKAŃSKICH

Artykuł 28

1. W każdym roku gospodarczym bezcłowe kontyngenty
taryfowe, wynoszące łącznie 200 000 ton produktów cukrow-
niczych objętych kodami CN 1701 i 1702, otwarte są jako
bezcłowe kontyngenty cukru z krajów bałkańskich.

Jednakże na rok gospodarczy 2006/2007 ilość produktów
cukrowniczych objętych kodami CN 1701 i 1702 wynosi
246 500 ton.

2. Ilości, o których mowa w ust. 1, rozdziela się w zależ-
ności od kraju pochodzenia, jak następuje:

– Albania 1 000 ton,

– Bośnia i Hercegowina 12 000 ton,

– Serbia i Czarnogóra 180 000 ton,

– Była Jugosłowiańska Repu-
blika Macedonii

7 000 ton.

Jednakże na rok gospodarczy 2006/2007 podział w zależności
od kraju pochodzenia jest następujący:

– Albania 1 250 ton,

– Bośnia i Hercegowina 15 000 ton,

– Serbia i Czarnogóra 225 000 ton,

– Była Jugosłowiańska
Republika Macedonii

5 250 ton.

Kontyngent dla Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii na
rok gospodarczy 2006/2007 zostaje otwarty dopiero,
począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 29

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz i pozwolenie
zawierają następujące wpisy:

a) w rubryce 8: kraj pochodzenia (jeden z krajów, o którym
mowa w art. 28 ust. 2);

b) w rubrykach 17 i 18: ilość cukru według wagi tel quel nie
może przekroczyć początkowej ilości przewidzianej w art.
28 ust. 2;

c) w rubryce 20: rok gospodarczy, do którego się odnoszą, i
co najmniej jeden z wpisów wymienionych w części G
załącznika III.

2. Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz cukru z
krajów bałkańskich, pochodzącego z obszarów celnych Czarno-
góry, Serbii lub Kosowa, należy dołączyć oryginał pozwolenia
na wywóz wydanego przez właściwe organy obszarów celnych
Czarnogóry, Serbii lub Kosowa zgodnie ze wzorem zamiesz-
czonym w załączniku II dla ilości równej ilości określonej w
pozwoleniu.

ROZDZIAŁ VIII

CUKIER POZAKWOTOWYOWY I PRZEMYSŁOWY Z PRZY-
WOZU

Artykuł 30

1. Ilości cukru pozakwotowego z przywozu i/lub cukru
przemysłowego z przywozu, dla których całość lub część
należności przywozowych zostanie zawieszona, ustala się
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 39 ust. 2 rozporzą-
dzenia (WE) nr 318/2006, dla każdego roku gospodarczego
lub części roku gospodarczego.

2. Do celów ustalenia ilości cukru przemysłowego z przy-
wozu, o którym mowa w ust. 1, sporządza się wyczerpującą
prognozę bilansu dostaw cukru do Wspólnoty niezbędnego do
wytwarzania produktów określonych w art. 13 ust. 2 rozporzą-
dzenia (WE) nr 318/2006. Ten bilans dostaw uwzględnia w
szczególności ilości i cenę cukru pozakwotowego dostępnego
na rynku Wspólnoty i przewidzianą w art. 19 ust. 3 wymienio-
nego rozporządzenia możliwość uwzględnienia cukru wycofa-
nego z rynku jako nadwyżki cukru, który może być zaklasyfi-
kowany jako cukier przemysłowy.

Artykuł 31

Wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz i pozwolenie
zawierają następujące wpisy:

a) w rubryce 8: kraj lub kraje pochodzenia;

b) w rubrykach 17 i 18: ilość cukru według wagi tel quel nie
może przekroczyć początkowej ilości określonej zgodnie z
art. 30;

c) w rubryce 20:

i) rok gospodarczy, do którego się odnoszą;

ii) co najmniej jeden z następujących wpisów:

— w części H załącznika III w przypadku cukru poza-
kwotowego z przywozu,

— w części I załącznika III w przypadku cukru przemy-
słowego z przywozu.
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ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY UCHYLAJĄCE I KOŃCOWE

Artykuł 32

Rozporządzenie (WE) nr 1004/2005 traci moc ze skutkiem od
dnia 1 lipca 2006 r.

Rozporządzenie (WE) nr 2151/2005 traci moc ze skutkiem od
dnia 1 stycznia 2007 r.

Artykuł 33

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

Jednakże do kontyngentu, o którym mowa w art. 1 lit. g),
niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I

Numery porządkowe dla cukru z AKP-Indii

Państwa trzecie Numer porządkowy

Barbados 09.4331

Belize 09.4332

Wybrzeże Kości Słoniowej 09.4333

Republika Konga 09.4334

Fidżi 09.4335

Gujana 09.4336

Indie 09.4337

Jamajka 09.4338

Kenia 09.4339

Madagaskar 09.4340

Malawi 09.4341

Mauritius 09.4342

Mozambik 09.4343

Saint Kitts i Nevis — Anguilla 09.4344

Surinam 09.4345

Suazi 09.4346

Tanzania 09.4347

Trinidad i Tobago 09.4348

Uganda 09.4349

Zambia 09.4350

Zimbabwe 09.4351

Numery porządkowe dla cukru uzupełniającego

Państwa trzecie Numer porządkowy

Indie 09.4315

Kraje objęte Protokołem AKP 09.4316

Numery porządkowe dla cukru wymienionego w koncesji CXL

Państwa trzecie Numer porządkowy

Australia 09.4317

Brazylia 09.4318

Kuba 09.4319

Pozostałe państwa trzecie 09.4320
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Numery porządkowe dla cukru z krajów bałkańskich

Państwa trzecie Numer porządkowy

Albania 09.4324

Bośnia i Hercegowina 09.4325

Serbia, Czarnogóra i Kosowo 09.4326

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 09.4327

Numery porządkowe dla cukru pozakwotowego i przemysłowego z przywozu

Cukier z przywozu Numer porządkowy

Pozakwotowy 09.4380

Przemysłowy 09.4390
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ZAŁĄCZNIK II

Wzór pozwolenia na wywóz, o którym mowa w art. 16 ust. 2, art. 21 ust. 2 lit. a) i art. 29 ust 2
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ZAŁĄCZNIK III

A. Wpisy, o których mowa w art. 16 ust. 1 lit. c), art. 17 ust. 1 lit. a) i w art. 18 ust. 2 lit. a):

— w języku hiszpańskim: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden
(insértese con arreglo al anexo I)

— w języku czeskim: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte
podle přílohy I)

— w języku duńskim: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer
indsættes ifølge bilag I)

— w języku niemieckim: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende
Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

— w języku estońskim: Kohaldatakse määrust 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I
lisale)

— w języku greckim: Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθµός (να τοπο-
θετηθεί ο αύξων αριθµός σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι).

— w języku angielskim: Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to
be inserted in accordance with Annex I)

— w języku francuskim: application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro
d'ordre à insérer selon l'annexe I)

— w języku włoskim: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine
(inserire in base all'allegato I)

— w języku łotewskim: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot
sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

— w języku litewskim: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės
numeris įrašytinas pagal I priedą)

— w języku węgierskim: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tétel-
szám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

— w języku maltańskim: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-
numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

— w języku niderlandzkim: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie
bijlage I)

— w języku polskim: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer seryjny (numer
seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

— w języku portugalskim: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem
(número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

— w języku słowackim: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové
číslo podľa prílohy I)

— w języku słoweńskim: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka:
(vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

— w języku fińskim: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjes-
tysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

— w języku szwedzkim: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer
skall anges enligt bilaga I).

B. Wpisy, o których mowa w art. 21 ust.1 lit. c):

— w języku hiszpańskim: Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo
29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

— w języku czeskim: Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES)
č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

— w języku duńskim: Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forord-
ning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

— w języku niemieckim: Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von
Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang
I einfügen)
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— w języku estońskim: Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimi-
seks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

— w języku greckim: Συµπληρωµατική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισµα, εισαγόµενη
σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθµός (να τοποθετηθεί ο
αύξων αριθµός σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι).

— w języku angielskim: Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of
Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

— w języku francuskim: Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article
29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

— w języku włoskim: Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi
dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

— w języku łotewskim: Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006
29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

— w języku litewskim: Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus,
rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

— w języku węgierskim: A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor,
finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

— w języku maltańskim: Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu
29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

— w języku niderlandzkim: Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig
artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

— w języku polskim: Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4
rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

— w języku portugalskim: Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o
n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de
acordo com o anexo I)

— w języku słowackim: Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods.
4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

— w języku słoweńskim: Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4)
Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

— w języku fińskim: Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006
29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

— w języku szwedzkim: Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning
(EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C. Wpisy, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. a) i art. 23 ust. 2:

— w języku hiszpańskim: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden
(insértese con arreglo al anexo I)

— w języku czeskim: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle
přílohy I)

— w języku duńskim: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer
indsættes ifølge bilag I)

— w języku niemieckim: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer
(laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

— w języku estońskim: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I
lisale)

— w języku greckim: Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθµός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθµός
σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι)

— w języku angielskim: Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial
number to be inserted in accordance with Annex I)

— w języku francuskim: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre
(numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)
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— w języku włoskim: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine
(inserire in base all'allegato I)

— w języku łotewskim: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas
numuru saskaņā ar I pielikumu)

— w języku litewskim: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris
įrašytinas pagal I priedą)

— w języku węgierskim: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I.
mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

— w języku maltańskim: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje
(in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

— w języku niderlandzkim: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie
bijlage I)

— w języku polskim: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier uzupełniający. Numer seryjny (numer
seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

— w języku portugalskim: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem
(número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

— w języku słowackim: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť pora-
dové číslo podľa prílohy I)

— w języku słoweńskim: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zapo-
redno številko v skladu s Prilogo I)

— w języku fińskim: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjes-
tysnumero liitteen I mukaisesti)

— w języku szwedzkim: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall
anges enligt bilaga I).

D. Wpisy, o których mowa w art. 25 lit. c):

— w języku hiszpańskim: Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el
artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

— w języku czeskim: Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení
(ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

— w języku duńskim: CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, i
forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

— w języku niemieckim: „Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwen-
dung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer
gemäß Anhang I einfügen)

— w języku estońskim: Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud
rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

— w języku greckim: Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισµα, εισαγόµενη
σύµφωνα µε το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθµός (να τοποθετηθεί ο
αύξων αριθµός σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι)

— w języku angielskim: CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of
Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

— w języku francuskim: Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article
24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

— w języku włoskim: Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi
dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

— w języku łotewskim: CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr.
950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

— w języku litewskim: „CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento
(EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

— w języku węgierskim: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL
engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell
beilleszteni)
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— w języku maltańskim: Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-
Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-
Anness I)

— w języku niderlandzkim: Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig
artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

— w języku polskim: Cukier wymieniony w koncesji CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art.
24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z
załącznikiem I)

— w języku portugalskim: Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com
o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de
acordo com o anexo I)

— w języku słowackim: Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24
ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

— w języku słoweńskim: Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1)
Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

— w języku fińskim: CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen
(EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukai-
sesti)

— w języku szwedzkim: Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel
24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E. Wpisy określone w art. 25 lit. d):

— w języku hiszpańskim: Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad
tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese
con arreglo al anexo I)

— w języku czeskim: Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24
odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

— w języku duńskim: Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk.
1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

— w języku niemieckim: Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung
von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß
Anhang I einfügen)

— w języku estońskim: Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni
kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

— w języku greckim: Εισαγωγή µε δασµό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρµογή του
άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθµός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθµός
σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι).

— w języku angielskim: Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with
Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with
Annex I)

— w języku francuskim: Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de
l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon
l'annexe I)

— w języku włoskim: Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell'
articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

— w języku łotewskim: Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura
ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar
I pielikumu)

— w języku litewskim: Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį impor-
tuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

— w języku węgierskim: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámté-
tellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beil-
leszteni)

— w języku maltańskim: Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat
ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-
serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

— w języku niderlandzkim: Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeen-
komstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)
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— w języku polskim: Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie
z zastosowaniem art. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany
zgodnie z załącznikiem I)

— w języku portugalskim: Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em apli-
cação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a
inserir de acordo com o anexo I)

— w języku słowackim: Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods.
1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

— w języku słoweńskim: Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena
24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

— w języku fińskim: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia
kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

— w języku szwedzkim: Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av
artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F. Wpisy, o których mowa w art. 26 ust. 2:

— w języku hiszpańskim: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de
orden (insértese con arreglo al anexo I)

— w języku czeskim: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte
podle přílohy I)

— w języku duńskim: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbe-
nummer indsættes ifølge bilag I)

— w języku niemieckim: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende
Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

— w języku estońskim: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisa-
takse vastavalt I lisale)

— w języku greckim: Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθµός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθµός
σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι).

— w języku angielskim: Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial
number to be inserted in accordance with Annex I)

— w języku francuskim: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre
(numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

— w języku włoskim: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine
(inserire in base all'allegato I)

— w języku łotewskim: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot
sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

— w języku litewskim: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės
numeris įrašytinas pagal I priedą)

— w języku węgierskim: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot
az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

— w języku maltańskim: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-
serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

— w języku niderlandzkim: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer
(zie bijlage I)

— w języku polskim: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony w koncesji CXL. Numer
seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

— w języku portugalskim: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de
ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)
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— w języku słowackim: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť pora-
dové číslo podľa prílohy I)

— w języku słoweńskim: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti
zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

— w języku fińskim: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnu-
mero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

— w języku szwedzkim: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer
(löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G. Wpisy, o których mowa w art. 29 ust.1 lit. c):

— w języku hiszpańskim: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden
(insértese con arreglo al anexo I)

— w języku czeskim: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo
vložte podle přílohy I)

— w języku duńskim: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer
indsættes ifølge bilag I).

— w języku niemieckim: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer
(laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

— w języku estońskim: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vasta-
valt I lisale)

— w języku greckim: Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθµός (να τοπο-
θετηθεί ο αύξων αριθµός σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι).

— w języku angielskim: Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be
inserted in accordance with Annex I)

— w języku francuskim: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro
d'ordre à insérer selon l'annexe I)

— w języku włoskim: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire
in base all'allegato I)

— w języku łotewskim: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas
numuru saskaņā ar I pielikumu)

— w języku litewskim: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris
įrašytinas pagal I priedą)

— w języku węgierskim: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellé-
kletnek megfelelően kell beilleszteni)

— w języku maltańskim: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-
numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

— w języku niderlandzkim: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage
I)

— w języku polskim: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z krajów Bałkańskich. Numer seryjny
(numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

— w języku portugalskim: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem
(número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

— w języku słowackim: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové
číslo podľa prílohy I)

— w języku słoweńskim: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zapo-
redno številko v skladu s Prilogo I)

— w języku fińskim: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnu-
mero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

— w języku szwedzkim: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall
anges enligt bilaga I).
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H. Wpisy, o których mowa w art. 31 lit. c) ppkt ii) tiret pierwsze:

— w języku hiszpańskim: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número
de orden (insértese con arreglo al anexo I)

— w języku czeskim: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo
vložte podle přílohy I)

— w języku duńskim: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer
(løbenummer indsættes ifølge bilag I)

— w języku niemieckim: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“.
Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

— w języku estońskim: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisa-
takse vastavalt I lisale)

— w języku greckim: Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθµός (να
τοποθετηθεί ο αύξων αριθµός σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι).

— w języku angielskim: Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial
number to be inserted in accordance with Annex I)

— w języku francuskim: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro
d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

— w języku włoskim: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale.
Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

— w języku łotewskim: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot
sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

— w języku litewskim: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės
numeris įrašomas pagal I priedą)

— w języku węgierskim: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám
(a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

— w języku maltańskim: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali.
Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

— w języku niderlandzkim: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volg-
nummer (zie bijlage I)

— w języku polskim: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier pozakwotowy z przywozu. Numer
seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

— w języku portugalskim: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional.
Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

— w języku słowackim: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo
(uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

— w języku słoweńskim: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka:
(vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

— w języku fińskim: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero
(lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

— w języku szwedzkim: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer
(löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I. Wpisy, o których mowa w art. 31 lit. c) ppkt ii) tiret drugie:

— w języku hiszpańskim: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de
orden (insértese con arreglo al anexo I)

— w języku czeskim: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo
vložte podle přílohy I)

— w języku duńskim: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer
(løbenummer indsættes ifølge bilag I).

— w języku niemieckim: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende
Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)
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— w języku estońskim: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisa-
takse vastavalt I lisale)

— w języku greckim: Εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιοµηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθµός
(να τοποθετηθεί ο αύξων αριθµός σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι).

— w języku angielskim: Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial
number to be inserted in accordance with Annex I)

— w języku francuskim: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre
(numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

— w języku włoskim: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale.
Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

— w języku łotewskim: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs
(ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

— w języku litewskim: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės
numeris įrašytinas pagal I priedą)

— w języku węgierskim: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a
tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

— w języku maltańskim: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali.
Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

— w języku niderlandzkim: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volg-
nummer (zie bijlage I)

— w języku polskim: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier przemysłowy z przywozu. Numer
seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

— w języku portugalskim: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais.
Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

— w języku słowackim: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové
číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

— w języku słoweńskim: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka:
(vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

— w języku fińskim: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnu-
mero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

— w języku szwedzkim: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer
(löpnummer skall anges enligt bilaga I).
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