
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2006/2006

z dnia 22 grudnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 950/2006 w celu objęcia rocznym kontyngentem taryfowym
produktów cukrowniczych pochodzących z Chorwacji

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)
pkt iii),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 27 ust. 5 oraz załącznika IV(h) Układu
o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami
Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej
strony a Republiką Chorwacji z drugiej (2), zmienionego
protokołem zatwierdzonym decyzją Rady 2006/882/WE
z dnia 13 listopada 2006 r. (3), Wspólnota zezwala na
stosowanie bezcłowego dostępu do przywozu do Wspól-
noty produktów pochodzących z Chorwacji objętych
pozycjami 1701 oraz 1702 Nomenklatury Scalonej
w granicach rocznego kontyngentu taryfowego wynoszą-
cego 180 000 ton (waga netto).

(2) Protokół do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu
pomiędzy Wspólnotami Europejskimi a Chorwacją
wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2007 r. Z tą datą
należy zatem otworzyć kontyngent taryfowy na produkty
cukrownicze pochodzące z Chorwacji.

(3) Kontyngent powinien zostać otwarty i powinien być
zarządzany zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji
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 (4) jako
„cukier z krajów bałkańskich” w rozumieniu tego rozpo-
rządzenia. Jako że art. 28 tego rozporządzenia otwiera
kontyngenty taryfowe na cukier z krajów bałkańskich
w oparciu o lata gospodarcze, roczny kontyngent tary-
fowy na produkty cukrownicze pochodzące z Chorwacji
powinien uwzględnić 9 ostatnich miesięcy roku gospo-
darczego 2006/2007.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 950/2006.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 950/2006 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) W art. 1 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

„h) Art. 27 ust. 5 Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami
członkowskimi z jednej strony zaś Republiką Chorwacji
z drugiej.”;

2) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

3) W art. 2 lit d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d) »cukier z krajów bałkańskich« oznacza produkty
cukrownicze objęte kodem CN 1701 i 1702 pocho-
dzące z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarno-
góry, Kosowa, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Mace-
donii lub Chorwacji i przywiezione do Wspólnoty na
mocy rozporządzenia (WE) nr 2007/2000 oraz Układu
o Stabilizacji i Stowarzyszeniu z Byłą Jugosłowiańską
Republiką Macedonii oraz Układu o Stabilizacji
i Stowarzyszeniu z Republiką Chorwacji;”;

4) Artykuł 28 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 28

1. W każdym roku gospodarczym bezcłowe kontyngenty
taryfowe wynoszące łącznie 380 000 ton produktów
cukrowniczych 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
381 500 ton.
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(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 1585/2006 (Dz.U. L 294
z 25.10.2006, str. 19).

(2) Dz.U. L 26 z 28.1.2005, str. 3.
(3) Dz.U. L 341 z 7.12.2006, str. 31.
(4) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 1.



2. Ilości określone w ust. 1 przyznawane są, zależnie od
kraju pochodzenia, jak następuje:

— Albania 1 000 ton

— Bośnia i Hercegowina 12 000 ton

— Serbia i Czarnogóra 180 000 ton

— Była Jugosłowiańska
Republika Macedonii 7 000 ton

— Chorwacja 180 000 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

— Chorwacja 135 000 ton

Kontyngent dla Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
i Chorwacji na rok gospodarczy 2006/2007 zostaje otwarty
dopiero od dnia 1 stycznia 2007 r.”;

5) W art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz cukru
z krajów bałkańskich, pochodzącego z obszarów celnych
Czarnogóry, Serbii, Kosowa lub Chorwacji należy dołączyć
oryginał pozwolenia na wywóz wydanego przez właściwe
organy obszarów celnych Czarnogóry, Serbii, Kosowa lub
Chorwacji zgodnie ze wzorem zamieszczonym
w załączniku II dla ilości równej ilości określonej we
wniosku o wydanie pozwolenia.”;

6) W załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia od
daty jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej.

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 22 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 950/2006 tabelę określającą numery porządkowe dla cukru z krajów
bałkańskich zastępuje się w sposób następujący:

„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

Chorwacja 09.4328”
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