
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1832/2006

z dnia 13 grudnia 2006 r.

ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 41 i 21 w powiązaniu z jego załącz-
nikiem V sekcja 3a, pkt 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zasady dotyczące ustaleń w zakresie produkcji i handlu
na rynku cukru, wprowadzone w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie
wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (1), na
mocy Aktu Przystąpienia Bułgarii i Rumunii powinny
mieć zastosowanie, począwszy od dnia 1 stycznia
2007 r., z zastrzeżeniem wejścia w życie Aktu Przystą-
pienia w tym dniu. Jednakże w odniesieniu do roku
gospodarczego 2006/2007 ogół cukru buraczanego
w Bułgarii i Rumunii będzie musiał zostać wyproduko-
wany zgodnie z ustaleniami krajowymi. Dlatego wyma-
gane są środki przejściowe w celu zmiany ustaleń
w zakresie produkcji i handlu, obowiązujących
w Bułgarii i Rumunii, na ustalenia przewidziane
w rozporządzeniu (WE) nr 318/2006. W związku
z tym przepisy dotyczące minimalnych cen buraków,
porozumień międzybranżowych i przydziału kwot prze-
widziane w art. 5, 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr
318/2006 nie powinny mieć zastosowania do Bułgarii
i Rumunii w roku gospodarczym 2006/2007.

(2) Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006
z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego tymczasowy
system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we
Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki
rolnej (2) ustala ostateczny termin składania wniosków
o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej na dzień 31
lipca 2006 r. w odniesieniu do roku gospodarczego
2006/2007. Przedsiębiorstwa z siedzibą w Bułgarii
i Rumunii nie miały zatem możliwości złożenia wnio-
sków o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej
w odniesieniu do tego roku gospodarczego. Dlatego
przedsiębiorstwa te nie powinny płacić składki restruktu-
ryzacyjnej przewidzianej w art. 11 rozporządzenia (WE)
nr 320/2006 w odniesieniu do roku gospodarczego
2006/2007.

(3) W przypadku izoglukozy produkcja jest ciągła
i dostosowana do popytu. Konieczne jest określenie właś-

ciwych krajowych kwot izoglukozy dla Bułgarii
i Rumunii na okres od dnia 1 stycznia do dnia 30
września 2007 r. w celu zapewnienia równowagi między
produkcją i spożyciem we Wspólnocie w składzie na
dzień 1 stycznia 2007 r. Te przejściowe kwoty izoglu-
kozy powinny być obliczane na zasadzie pro rata temporis.

(4) W celu umożliwienia przedsiębiorstwom z siedzibą
w Bułgarii i Rumunii udziału w systemie restrukturyzacji,
ustanowionym na mocy rozporządzenia (WE) nr
320/2006 na warunkach mających zastosowanie do
przedsiębiorstw z siedzibą we Wspólnocie w składzie
na dzień 31 grudnia 2006 r., należy dokonać pewnych
dostosowań dotyczących roku gospodarczego
2007/2008, w szczególności w odniesieniu do porządku
chronologicznego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 968/2006 z dnia 27 czerwca
2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiającego
tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrow-
niczego we Wspólnocie (3).

(5) Zgodnie z Aktem Przystąpienia zapotrzebowanie na
surowy cukier do rafinacji wynosi 198 748 ton dla
Bułgarii i 329 636 ton dla Rumunii na rok gospodarczy.
Jednakże tradycyjne zapotrzebowanie na dostawy do
Bułgarii i Rumunii należy obniżyć na zasadzie pro rata
temporis, w celu uwzględnienia faktu, że Bułgaria
i Rumunia uczestniczą w roku gospodarczym
2006/2007 jedynie w okresie od dnia 1 stycznia
2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

(6) Funkcjonowanie rafinerii przemysłowych w Bułgarii
i Rumunii opiera się w znacznym stopniu na przywo-
zach surowego cukru trzcinowego pochodzącego od
tradycyjnych dostawców z niektórych krajów trzecich.
Dlatego Komisja wystąpiła do Rady z wnioskiem
o otwarcie kontyngentów taryfowych na przywóz
takiego cukru z krajów trzecich w odniesieniu
do lat gospodarczych 2006/2007, 2007/2008
i 2008/2009 (4). Jednakże w celu uniknięcia zakłóceń
w dostawach surowego cukru trzcinowego do rafinerii
w tych państwach członkowskich w chwili przystąpienia
uznaje się za konieczne przyjęcie środków przejściowych
do celów otwarcia takich kontyngentów taryfowych
w dniu 1 stycznia 2007 r.

(7) Tymczasowe kontyngenty taryfowe otwarte dla Bułgarii
i Rumunii na mocy tego rozporządzenia powinny mieć
zastosowanie tylko do czasu przyjęcia przez Radę
środków stałych.
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(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1585/2006 (Dz.U. L 294 z 25.10.2006,
str. 19).

(2) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42.
(3) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 32.
(4) COM(2006) 798 wersja ostateczna z dnia 13 grudnia 2006 r.



(8) Pozwolenia na przywóz wydane na mocy kontyngentów
taryfowych otwartych niniejszym rozporządzeniem
powinny być zastrzeżone dla zatwierdzonych rafinerii
przemysłowych w Bułgarii i Rumunii.

(9) Kwotę należności przywozowych mającą zastosowanie
do przywozów w ramach kontyngentów taryfowych
otwartych niniejszym rozporządzeniem należy ustalić
na poziomie zapewniającym uczciwą konkurencję na
rynku cukrowniczym Wspólnoty, ale niestwarzającym
przeszkód dla przywozów do Bułgarii i Rumunii. Biorąc
pod uwagę możliwość przywozów z każdego kraju trze-
ciego w ramach tych kontyngentów taryfowych, należy
ustalić poziom opłat przywozowych w wysokości
98 EUR za tonę, co odpowiada poziomowi ustalonemu
dla cukru wymienionego na liście koncesyjnej CXL na
mocy art. 24 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 kontyn-
gentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi (1).

(10) Istnieje poważne ryzyko zakłóceń na rynkach w sektorze
cukru w konsekwencji wprowadzenia do Bułgarii
i Rumunii produktów w celach spekulacyjnych przed
przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej.
W celu uniknięcia takich działań spekulacyjnych lub
innych zakłóceń na rynku należy zatem przyjąć odpo-
wiednie przepisy ułatwiające zmianę. Podobne przepisy
zostały już przyjęte rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 1683/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie
środków przejściowych przyjętych w odniesieniu do
handlu produktami rolnymi ze względu na przystąpienie
Bułgarii i Rumunii do UE (2). W celu uwzględnienia
specyfiki sektora cukru konieczne jest przyjęcie szczegól-
nych zasad.

(11) Należy wprowadzić przepisy mające na celu zapobieganie
przypadkom uchylania się podmiotów gospodarczych od
stosowania opłat w odniesieniu do niektórych produktów
cukrowniczych w swobodnym obrocie poprzez objęcie
towarów już dopuszczonych do swobodnego obrotu
we Wspólnocie w składzie na dzień 31 grudnia
2006 r. lub w Bułgarii i Rumunii przed przystąpieniem
procedurą zawieszającą w formie czasowego składowania
lub procedurami, o których mowa w art. 4 ust. 15 lit. b)
i art. 16 lit. b)–g) rozporządzenia Rady (EWG) nr
2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Celny (3).

(12) Co więcej, i zgodnie z Aktem Przystąpienia Bułgarii
i Rumunii, ilości zapasów cukru i izoglukozy przekracza-
jące normalnie utrzymywane zapasy należy wyelimi-
nować z rynku na koszt Bułgarii i Rumunii. Nadwyżki

zapasów określi Komisja na podstawie rozwoju wymiany
handlowej, tendencji w produkcji i konsumpcji w Bułgarii
i Rumunii w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia
31 grudnia 2006 r. W przypadku tej procedury oprócz
cukru i izoglukozy należy również wziąć pod uwagę inne
produkty o równoważnej zawartości dodanego cukru,
które mogą być ewentualnym celem spekulacji.
W przypadku gdy określone ilości nadwyżki cukru
i izoglukozy nie zostaną wyeliminowane z rynku Wspól-
noty najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2008 r., Bułgaria
i Rumunia będą odpowiedzialne finansowo za odpo-
wiednią ilość.

(13) Suma, którą należy obciążyć Bułgarię lub Rumunię,
płatna do budżetu Wspólnoty w przypadku niewyelimi-
nowania nadwyżkowych zapasów, powinna być obli-
czana na podstawie najwyższej dodatniej różnicy między
ceną referencyjną cukru białego ustaloną na 631,9 EUR
za tonę na mocy art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 318/2006 a ceną cukru białego na rynku światowym
w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia
30 kwietnia 2008 r. Do celów tego obliczenia jako
cenę na rynku światowym należy przyjąć średnią
miesięczną notowań rynkowych cukru białego na gieł-
dzie w Londynie (nr 5) w najbliższym okresie tzn.
w następnym miesiącu dostawy, w którym możliwy
jest handel cukrem białym.

(14) W interesie zarówno Wspólnoty, jak i Bułgarii i Rumunii
leży zapobieżenie nagromadzeniu nadwyżkowych
zapasów, a w każdym razie umożliwienie zidentyfiko-
wania podmiotów gospodarczych lub osób zaangażowa-
nych w duże handlowe przedsięwzięcia spekulacyjne.
W tym celu Bułgaria i Rumunia powinny dysponować
w dniu 1 stycznia 2007 r. systemem, który pozwalałby
na zidentyfikowanie podmiotów odpowiedzialnych za
taki rozwój wypadków. System ten powinien umożliwić
Bułgarii i Rumunii identyfikację podmiotów gospodar-
czych przyczyniających się do powstania nadwyżkowej
ilości, o której mowa w motywie 12, w celu odzyskania
tak szybko, jak to możliwe, kwot wpłaconych do
budżetu Wspólnoty. Bułgaria i Rumunia powinny zasto-
sować ten system w celu zmuszenia podmiotów, których
to dotyczy, do wyeliminowania z rynku Wspólnoty indy-
widualnej ilości nadwyżki. W przypadku gdy przedmio-
towe podmioty nie mogą zapewnić właściwego dowodu
wyeliminowania, powinny one zostać obciążone kwotą
500 EUR za tonę (równoważnik cukru białego) niewye-
liminowanej nadwyżki cukru. Kwota ta odpowiada
kwocie opłaty wyrównawczej przewidzianej w art. 3
rozporządzenia Komisji (WE) nr 967/2006 z dnia 29
czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006
w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru (4).
Chociaż nadwyżka, o której mowa w motywie 12,
może zostać spowodowana zarówno przez podmioty
gospodarcze, jak i gospodarstwa domowe, należy
uznać, że w większym stopniu przyczyniają się do niej
podmioty gospodarcze. Ponadto nie można wymagać, by
gospodarstwa domowe przyczyniały się do płacenia tej
kwoty.
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(1) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 1.
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(15) W celu określenia nadwyżkowych zapasów oraz wyeli-
minowania zidentyfikowanych nadwyżkowych zapasów
Bułgaria i Rumunia powinny dostarczyć Komisji
najnowsze statystyki dotyczące handlu, produkcji
i konsumpcji rozważanych produktów, jak również
dowód wyeliminowania z rynku stwierdzonych nadwyż-
kowych zapasów do określonego terminu.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

ŚRODKI PRZEJŚCIOWE ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM
BUŁGARII I RUMUNII

SEKCJA 1

Stosowanie WOR w sektorze cukru i tymczasowy system
restrukturyzacji

Artykuł 1

Stosowanie niektórych przepisów rozporządzeń (WE)
nr 318/2006 i (WE) nr 320/2006

1. Artykuły 5, 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 318/2006
i art. 11 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 nie mają zastoso-
wania do Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do roku gospodar-
czego 2006/2007.

Jednakże art. 7 stosuje się do przydziału krajowych kwot
w 2007 r., które będą mieć zastosowanie, począwszy od roku
gospodarczego 2007/2008, oraz do kwot izoglukozy wskaza-
nych w ust. 2.

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 września
2007 r. krajowe kwoty izoglukozy dla Bułgarii i Rumunii do
celów art. 9 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 są następujące:

Kwoty krajowe wyrażone w tonach suchej masy

Bułgaria 50 331

Rumunia 8 960

3. W okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 września
2007 r. tradycyjne zapotrzebowanie na dostawy dla Bułgarii
i Rumunii do celów art. 29 rozporządzenia (WE)
nr 318/2006 jest następujące:

Tradycyjne zapotrzebowanie na dostawy w tonach
białego cukru

Bułgaria 149 061

Rumunia 247 227

Artykuł 2

Tymczasowy system restrukturyzacji

1. Niniejszy ustęp stosuje się wyłącznie, jeżeli wnioski
o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej na mocy art. 7 rozpo-
rządzenia (WE) nr 968/2006 w odniesieniu do roku gospodar-
czego 2007/2008 złożono przed dniem 1 stycznia 2007 r. we
Wspólnocie w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r. Datę
złożenia pierwszego takiego wniosku określa się jako „datę refe-
rencyjną”.

Jeżeli wnioski o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej na
mocy art. 7 rozporządzenia (WE) nr 968/2006 w odniesieniu
do roku gospodarczego 2007/2008 złożono w Bułgarii lub
Rumunii w dniu 1 stycznia 2007 r. lub później, okres
pomiędzy datą referencyjną a dniem 1 stycznia 2007 r. nie
będzie brany pod uwagę dla tych wniosków podczas określania
porządku chronologicznego, o którym mowa w art. 8 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 968/2006.

2. W odniesieniu do konsultacji przeprowadzonych
w ramach odpowiednich porozumień branżowych, o których
mowa w art. 3 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE)
nr 320/2006, Bułgaria i Rumunia mogą dla roku gospodar-
czego 2007/2008 uwzględnić konsultacje przeprowadzone
w ramach odpowiednich porozumień branżowych przed wejś-
ciem w życie niniejszego rozporządzenia, nawet jeżeli nie speł-
niają one wymogów rozporządzenia (WE) nr 968/2006.

SEKCJA 2

Otwarcie kontyngentów taryfowych dla rafinacji

Artykuł 3

Otwarcie kontyngentów taryfowych na przywóz
surowego cukru trzcinowego do rafinacji

1. Dla roku gospodarczego 2006/2007 otwiera się kontyn-
gent taryfowy w łącznej wysokości 396 288 ton wyrażonych
w równoważniku cukru białego na przywóz z dowolnego kraju
trzeciego surowego cukru trzcinowego do rafinacji objętego
kodem CN 1701 11 10, z zastosowaniem stawki celnej
98 EUR za tonę.

Przywożona ilość jest rozdzielona w sposób następujący:

— Bułgaria: 149 061 ton,

— Rumunia: 247 227 ton.
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2. Ilości przywiezione zgodnie z niniejszym rozporządze-
niem są oznaczone numerem porządkowym wymienionym
w załączniku I.

Artykuł 4

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006

O ile art. 5 nie stanowi inaczej, dla przywozów cukru w ramach
kontyngentu taryfowego otwartego niniejszym rozporządze-
niem obowiązują zasady dotyczące pozwoleń na przywóz
oraz tradycyjnego zapotrzebowania określone
w rozporządzeniu (WE) nr 950/2006.

Artykuł 5

Pozwolenia na przywóz

1. Wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz ilości okreś-
lonych w art. 3 ust. 1 składa się właściwym organom Bułgarii
i Rumunii.

2. Wnioski o przyznanie pozwoleń na przywóz mogą
składać wyłącznie rafinerie przemysłowe z siedzibą na teryto-
rium Bułgarii i Rumunii, zatwierdzone zgodnie z art. 17 rozpo-
rządzenia (WE) nr 318/2006.

3. Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz oraz same
pozwolenia zawierają następujące wpisy:

a) w polach 17 i 18: ilości cukru surowego w równoważniku
cukru białego, nieprzekraczające ilości dla Bułgarii i Rumunii
określonych w art. 3 ust. 1;

b) w polu 20: co najmniej jeden z wpisów wymienionych
w części A załącznika II;

c) w polu 24 (w przypadku pozwoleń): co najmniej jeden
z wpisów wymienionych w części B załącznika II.

4. Pozwolenia na przywóz wydane na mocy niniejszego
rozporządzenia są ważne wyłącznie dla przywozów do państw
członkowskich, w których zostały wydane. Są one ważne do
końca roku gospodarczego 2006/2007.

Artykuł 6

Koniec stosowania

Kontyngent taryfowy otwarty na mocy niniejszego rozporzą-
dzenia stosuje się do czasu wejścia w życie rozporządzenia
Rady otwierającego kontyngent taryfowy na przywóz do
Bułgarii i Rumunii surowego cukru trzcinowego do rafinacji
na okres następujący po dniu 1 stycznia 2007 r.

ROZDZIAŁ II

ŚRODKI PRZEJŚCIOWE DLA ZAPOBIEŻENIA SPEKULACJOM
I ZAKŁÓCENIOM NA RYNKU

Artykuł 7

Definicje

Do celów niniejszego rozdziału stosuje się następujące definicje:

a) „cukier” oznacza:

i) cukier buraczany i trzcinowy w postaci stałej objęty
kodem CN 1701;

ii) syrop cukrowy objęty kodami CN 1702 60 95
i 1702 90 99;

iii) syrop inulinowy objęty kodami CN 1702 60 80
i 1702 90 80;

b) „izoglukoza” oznacza produkt objęty kodami
CN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30
i 2106 90 30;

c) „produkty przetworzone” oznaczają produkty zawierające
dodatek cukru/równoważnika cukru w ilości przekraczającej
10 %, otrzymane w wyniku przetworzenia produktów
rolnych;

d) „fruktoza” oznacza chemicznie czystą fruktozę objętą kodem
CN 1702 50 00.

SEKCJA 1

Produkty objęte szczególnymi regulacjami i procedurami
celnymi w momencie przystąpienia

Artykuł 8

System zawieszający

1. W drodze odstępstwa od sekcji 4 załącznika V do Aktu
Przystąpienia oraz od art. 20 i 214 rozporządzenia (EWG)
nr 2913/92, produkty objęte kodami CN 1701, 1702, 1704,
1904, 1905, 2006, 2007, 2009 2101 12 92, 2101 20 92,
2105 i 2202 z wyjątkiem wymienionych w art. 4 ust. 5 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1683/2006, które przed dniem 1 stycznia
2007 r. znajdowały się w swobodnym obrocie we Wspólnocie
w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r. lub w Bułgarii lub
Rumunii, a w dniu 1 stycznia 2007 r. są tymczasowo składo-
wane lub podlegają jednej z czynności lub procedur celnych,
o których mowa w art. 4 ust. 15 lit. b) oraz ust. 16) lit. b)–g)
rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 w rozszerzonej Wspólnocie
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lub które są transportowane po poddaniu formalnościom
wywozowym wewnątrz rozszerzonej Wspólnoty, obciąża się
należnością przywozową, w przypadku zaciągania długu
celnego w związku z przywozem, zgodnie z częścią drugą
załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1),
według stawki obowiązującej w dniu zaciągnięcia długu celnego
oraz, w odpowiednich przypadkach, dodatkowymi należnoś-
ciami.

Przepisów akapitu pierwszego nie stosuje się do produktów
wywożonych ze Wspólnoty w składzie na dzień 31 grudnia
2006 r., jeśli importer przedstawi dowody, że nie ubiegano
się o żadną refundację wywozową dla tych produktów
w państwie członkowskim wywozu. Na wniosek importera
eksporter zapewnia otrzymanie potwierdzenia przez właściwy
organ na zgłoszeniu wywozowym, że nie ubiegano się
o refundację wywozową dla tych produktów w państwie człon-
kowskim wywozu.

2. W drodze odstępstwa od sekcji 4 załącznika V do Aktu
Przystąpienia oraz od art. 20 i 214 rozporządzenia (EWG)
nr 2913/92, produkty objęte kodami CN 1701, 1702, 1704,
1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92,
2105 i 2202 z wyjątkiem wymienionych w art. 4 ust. 5 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1683/2006, pochodzące z krajów trzecich,
które podlegają czynnemu uszlachetnianiu, o którym mowa
w art. 4 ust. 16 lit. d) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92,
lub odprawie czasowej, o której mowa w art. 4 ust. 16 lit. f)
tego rozporządzenia w Bułgarii lub Rumunii w dniu 1 stycznia
2007 r., obciąża się należnością przywozową, w przypadku
zaciągania długu celnego w związku z przywozem, zgodnie
z częścią drugą załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2658/87, według stawki obowiązującej w dniu zaciągnięcia
długu celnego oraz, w odpowiednich przypadkach, dodatko-
wymi należnościami.

SEKCJA 2

Ilości nadwyżkowe

Artykuł 9

Określanie ilości nadwyżkowych

1. Najpóźniej do dnia 31 lipca 2007 r. Komisja, zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 39 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 318/2006, określa odpowiednio dla Bułgarii i Rumunii:

a) ilość samego cukru lub cukru w produktach przetworzonych
(w równoważniku cukru białego);

b) ilość izoglukozy (sucha masa);

c) ilość fruktozy,

przekraczające ilości traktowane jako normalnie utrzymywane
zapasy w dniu 1 stycznia 2007 r., które należy wyeliminować
z rynku na koszt Bułgarii i Rumunii.

2. W celu określenia ilości nadwyżkowych, o których mowa
w ust. 1, należy uwzględnić szczególnie rozwój sytuacji między
dniem 1 stycznia a dniem 31 grudnia 2006 r. w stosunku do
trzech poprzednich lat liczonych od dnia 1 stycznia 2003 r. do
dnia 31 grudnia 2005 r., w odniesieniu do:

a) przywożonych i wywożonych ilości samego cukru lub cukru
w produktach przetworzonych, izoglukozy i fruktozy;

b) produkcji, spożycia i zapasów cukru i izoglukozy;

c) okoliczności, w których zgromadzono zapasy.

Artykuł 10

Identyfikacja ilości nadwyżkowych na poziomie
podmiotów gospodarczych

1. W dniu 1 stycznia 2007 r. Bułgaria i Rumunia dysponują
systemem identyfikacji sprzedawanych lub wyprodukowanych
nadwyżkowych ilości samego cukru lub cukru w produktach
przetworzonych, izoglukozy i fruktozy na poziomie podmiotów
gospodarczych. System ten może w szczególności opierać się na
śledzeniu przywozu, monitorowaniu fiskalnym, badaniach
w oparciu o księgowość prowadzoną przez podmioty gospo-
darcze i stan zapasów fizycznych oraz korzystać ze środków
takich jak zabezpieczenia ryzyka i pozwolenia na przywóz.

System identyfikacji działa w oparciu o ocenę ryzyka, uwzględ-
niającą w szczególności następujące kryteria:

a) rodzaj działalności zainteresowanych podmiotów;

b) pojemności magazynów;

c) poziom działalności.

2. Bułgaria i Rumunia wykorzystują system identyfikacji,
o którym mowa w ust. 1, w celu zobowiązania przedmioto-
wych podmiotów do wyeliminowania z rynku na ich koszt
ilości cukru lub izoglukozy równej indywidualnej ilości nadwyż-
kowej.

Artykuł 11

Eliminacja ilości nadwyżkowych

1. Bułgaria i Rumunia zapewniają wyeliminowanie z rynku
bez interwencji Wspólnoty ilości cukru lub izoglukozy równej
ilości nadwyżkowej określonej w art. 9 ust. 1 najpóźniej do
dnia 30 kwietnia 2008 r.
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2. Wyeliminowania ilości nadwyżkowych określonych
zgodnie z art. 9 dokonuje się bez wsparcia wspólnotowego,
przy zastosowaniu następujących metod:

a) wywozy ze Wspólnoty dokonywane przez określone
podmioty gospodarcze bez wsparcia krajowego;

b) zużycie w sektorze materiałów palnych;

c) denaturowanie, bez wsparcia, na paszę dla zwierząt, zgodnie
z tytułami III i IV rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 100/72 (1).

3. Jeżeli w przypadku Bułgarii lub Rumunii całkowite ilości
określone przez Komisję zgodnie z art. 9 ust. 1 przekraczają
całkowite ilości zidentyfikowane zgodnie z art. 10, Bułgaria lub
Rumunia zostają obciążone kwotą równą różnicy między tymi
ilościami (w równoważniku cukru białego lub suchej masy)
pomnożoną przez najwyższą dodatnią różnicę miedzy 631,9
EUR za tonę a średnią miesięczną notowań rynkowych cukru
białego na giełdzie w Londynie (nr 5) w najbliższym okresie od
dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r. Kwota ta
zasili budżet Wspólnoty najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 12

Dowody dokonania przez podmioty gospodarcze
eliminacji

1. Najpóźniej do dnia 31 lipca 2008 r. zainteresowane
podmioty gospodarcze przedstawiają, w sposób wymagany
odpowiednio przez Bułgarię lub Rumunię, dowody wyelimino-
wania, zgodnie z art. 11 ust. 2 i na ich koszt, indywidualnych
ilości nadwyżkowych cukru i izoglukozy zidentyfikowanych
w drodze zastosowania art. 10.

2. Jeżeli wyeliminowania cukru lub izoglukozy dokonuje się
zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. a), dowód wyeliminowania stanowią:

a) pozwolenia na wywóz wydane zgodnie z rozporządzeniami
Komisji (WE) nr 1291/2000 (2) i (WE) nr 951/2006 (3);

b) odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 32 i 33
rozporządzenia (WE) nr 1291/2000, konieczne do zwol-
nienia zabezpieczenia.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz, o którym
mowa w poprzednim akapicie, zawiera w polu 20 następujący
wpis:

„przeznaczone do wywozu zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. a)
rozporządzenia (WE) nr 1832/2006.”.

Pozwolenie na wywóz zawiera w polu 22 następujący wpis:

„wywóz bez refundacji … (ilość, dla której wydano pozwolenie)
kg”.

Pozwolenie na wywóz jest ważne od dnia jego wydania do dnia
30 kwietnia 2008 r.

4. Jeżeli dowód wyeliminowania nie zostanie przedstawiony
zgodnie z ust. 1 i 2, Bułgaria lub Rumunia odpowiednio obcią-
żają przedmiotowy podmiot gospodarczy kwotą równą jego
indywidualnej ilości nadwyżkowej zidentyfikowanej za pomocą
zastosowania art. 10, pomnożonej przez 500 EUR za tonę
(w równoważniku białego cukru lub suchej masy). Kwota zasila
odpowiednio krajowy budżet Bułgarii lub Rumunii.

Artykuł 13

Dowód dokonania eliminacji przez nowe państwa
członkowskie

1. Najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2008 r. Bułgaria
i Rumunia przedstawiają Komisji dowód, że nadwyżkowa
ilość, o której mowa w art. 9 ust. 1, została wyeliminowana
z rynku wspólnotowego zgodnie z art. 11 ust. 2
i wyszczególniają wyeliminowaną ilość dla każdej z metod.

2. Jeżeli dowód wyeliminowania z rynku wspólnotowego nie
zostanie przedstawiony zgodnie z ust. 1 dla całości lub części
ilości nadwyżkowej, Bułgaria i/lub Rumunia odpowiednio
zostają obciążone kwotą równą ilości niewyeliminowanej
pomnożonej przez najwyższą dodatnią różnicę midzy 631,9
EUR za tonę a średnią miesięczną notowań rynkowych cukru
białego na giełdzie w Londynie (nr 5) w najbliższym okresie od
dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2008 r.
w równoważniku białego cukru lub suchej masy, od której
odejmuje się kwotę obciążenia na mocy art. 11 ust. 3.

Kwota ta zasili budżet Wspólnoty najpóźniej do dnia
31 grudnia 2008 r.
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Kwoty, o których mowa w poprzednim akapicie i art. 11 ust. 3,
są określane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 39
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, najpóźniej do dnia
31 października 2008 r. na podstawie powiadomień złożonych
przez Bułgarię i Rumunię zgodnie z ust. 1.

Artykuł 14

Kontrola

1. Bułgaria i Rumunia podejmują wszelkie niezbędne środki
w celu wdrożenia niniejszego rozdziału, a w szczególności usta-
nawiają procedury kontrolne konieczne do wyeliminowania
nadwyżkowej ilości, o której mowa w art. 9 ust. 1.

2. Bułgaria i Rumunia informują Komisję najpóźniej do dnia
31 marca 2007 r. o:

a) ustanowieniu systemu identyfikacji ilości nadwyżkowych,
o którym mowa w art. 10;

b) ilościach cukru, izoglukozy, fruktozy i produktów przetwo-
rzonych wywiezionych i przywiezionych miesięcznie
w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia
2006 r., przedstawionych oddzielnie dla wywozu
i przywozu:

i) do Wspólnoty w składzie na dzień 31 grudnia 2006 r.;

ii) odpowiednio do Bułgarii lub Rumunii; oraz

iii) do krajów trzecich;

c) ilościach cukru i izoglukozy produkowanych rocznie,
w rozbiciu na produkcję w ramach kontyngentu i poza
kontyngentem, rafinowanych z przywiezionego cukru suro-
wego i spożywanych rocznie, dla okresu od dnia 1 stycznia
2003 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;

d) stanie zapasów cukru i izoglukozy na dzień 1 stycznia
każdego roku dla okresu od dnia 1 stycznia 2003 r. do
dnia 31 grudnia 2006 r.

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 15

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem
wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii
i począwszy od dnia jego obowiązywania.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK I

Numery porządkowe

Kontyngent przywozowy dla przywozów do Numer porządkowy

Bułgarii 09.4365

Rumunii 09.4366
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ZAŁĄCZNIK II

A. Wpisy, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. b):

— w języku bułgarskim: Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде
вписан съгласно Приложение I)

— w języku hiszpańskim: Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3,
apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con
arreglo al anexo I)

— w języku czeskim: Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES)
č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

— w języku duńskim: Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk.
1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge
bilag I)

— w języku niemieckim: Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß An-
hang I einsetzen)

— w języku estońskim: Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav
rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

— w języku greckim: Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός
(αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

— w języku angielskim: Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of
Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accor-
dance with Annex I)

— w języku francuskim: Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3,
paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre
à insérer conformément à l’annexe I)

— w języku włoskim: Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conforme-
mente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero
d'ordine (inserire in base all’allegato I)

— w języku łotewskim: Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr.
1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar
I pielikumu)

— w języku litewskim: Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento
(EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal
I priedą).

— w języku węgierskim: Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1)
bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tétel-
számot kell beilleszteni).

— w języku maltańskim: Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1)
tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu
jiddaħħal skond l-Anness I)

— w języku niderlandzkim: Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1,
van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in
overeenstemming met bijlage I)

— w języku polskim: Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

— w języku portugalskim: Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1
do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de
ordem a inserir de acordo com o anexo I)
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— w języku rumuńskim: Zahăr brut preferențial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie
se va introduce conform anexei I)

— w języku słowackim: Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1
nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade
s prílohou I)

— w ęzyku słoweńskim: Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe
(ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

— w języku fińskim: Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen
(EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I
esitetty järjestysnumero)

— w języku szwedzkim: Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning
(EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B. Wpisy, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. c):

— w języku bułgarskim: Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член
3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде
вписан съгласно Приложение I)

— w języku hiszpańskim: Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la
calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no

1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

— w języku czeskim: Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti
podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové
číslo podle přílohy I).

— w języku duńskim: Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet
i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006.
Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

— w języku niemieckim: Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß
Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer
gemäß Anhang I einsetzen)

— w języku estońskim: Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot
tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgi-
takse vastavalt I lisale)

— w języku greckim: Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός
(αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται 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 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order 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 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro
d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

— w języku włoskim: Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo confor-
memente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero
d'ordine (inserire in base all’allegato I)

— w języku łotewskim: Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcu-
kura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas
numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

— w języku litewskim: Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr.
1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris
(eilės numeris įrašomas pagal I priedą).
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— w języku węgierskim: Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja
a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám
(az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

— w języku maltańskim: Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98
għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru
ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

— w języku niderlandzkim: Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit
overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het
volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

— w języku polskim: Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości
zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy
(zgodnie z załącznikiem I)

— w języku portugalskim: Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo,
em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número
de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

— w języku rumuńskim: Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în
conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006.
Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

— w języku słowackim: Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade
s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo
treba vložiť v súlade s prílohou I)

— w języku słoweńskim: Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu
s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se
vnese v skladu s Prilogo I)

— w języku fińskim: Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia
asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero
(lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

— w języku szwedzkim: Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning
(EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).
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