
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1249/2006

z dnia 18 sierpnia 2006 r.

ustalające uzupełniającą ilość surowego cukru trzcinowego pochodzącego z państw AKP oraz Indii
celem dostarczenia do rafinerii cukru w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2007 r.

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. 29 ust. 4 akapit
drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006
stanowi, że w latach gospodarczych 2006/2007,
2007/2008 i 2008/2009 w celu zapewnienia odpowied-
nich dostaw do wspólnotowych rafinerii cukru należy
zawiesić cła przywozowe dla uzupełniającej ilości suro-
wego cukru trzcinowego pochodzącego z państw,
o których mowa w załączniku VI do tego rozporzą-
dzenia.

(2) Ta ilość uzupełniająca powinna zostać obliczona zgodnie
z art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 950/2006
z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe
zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych
w latach gospodarczych 2006/2007, 2007/2008
i 2008/2009 zgodnie z niektórymi kontyngentami tary-
fowymi i umowami preferencyjnymi (2) na podstawie
prognozowanego bilansu dostaw cukru surowego.
W odniesieniu do roku gospodarczego 2006/2007 bilans
wykazuje konieczność przywozu uzupełniającej ilości
cukru surowego, tak aby zaspokoić zapotrzebowanie
wspólnotowych rafinerii cukru.

(3) Aby zapewnić wspólnotowym rafineriom cukru wystar-
czające dostawy cukru surowego zaspokajające ich trady-
cyjne zapotrzebowanie, ilość uzupełniająca powinna

zostać rozdzielona pomiędzy zainteresowane państwa
trzecie w sposób zapewniający pełną dostawę.
W odniesieniu do Indii za właściwe uznaje się utrzy-
manie rocznej ilości wynoszącej 10 000 ton, zwiększonej
do 12 500 ton w celu uwzględnienia 15-miesięcznego
okresu w roku gospodarczym 2006/2007.
W odniesieniu do pozostałego zapotrzebowania ogólna
ilość powinna zostać ustalona dla państw AKP, które
wspólnie postanowiły wprowadzić pomiędzy sobą proce-
dury przydzielania ilości w celu zapewnienia odpowied-
nich dostaw do rafinerii cukru.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla okresu od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2007 r.
uzupełniająca ilość surowego cukru trzcinowego do rafinacji
objętego kodem CN 1701 11 10, zgodnie z art. 29 ust. 4
rozporządzenia (WE) nr 318/2006, wynosi:

a) 70 000 ton wyrażonych jako cukier biały pochodzący
z państw wymienionych w załączniku VI do rozporządzenia
(WE) nr 318/2006, z wyjątkiem Indii;

b) 12 500 ton wyrażonych jako cukier biały pochodzący
z Indii.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1.
(2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 1.


