
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 189/2007

z dnia 23 lutego 2007 r.

zawieszające stosowanie ceł przywozowych na pewne ilości cukru przemysłowego w roku
gospodarczym 2006/2007

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. c)
i lit. e) pkt i),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 26 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 318/2006
przewiduje, że w celu zagwarantowania zaopatrzenia
potrzebnego do wytwarzania produktów określonych
w art. 13 ust. 2 tego rozporządzenia, Komisja może
zawiesić, w całości lub częściowo, stosowanie ceł przy-
wozowych dla pewnych ilości cukru.

(2) Aby zagwarantować zaopatrzenie potrzebne do wytwa-
rzania produktów określonych w art. 13 ust. 2 rozpo-
rządzenia (WE) nr 318/2006, w interesie Wspólnoty leży
całkowite zawieszenie w roku gospodarczym 2006/2007
ceł przywozowych na cukier przemysłowy przeznaczony
do wytwarzania tych produktów.

(3) Przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1301/2006
z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiającego wspólne
zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na
przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi
pozwoleń na przywóz (2) stosuje się bez uszczerbku dla
dodatkowych warunków lub odstępstw, które mogłyby
być ustanowione w rozporządzeniach sektorowych.
W szczególności, aby zapewnić stałe zaopatrzenie na
rynku wspólnotowym, należy utrzymać okresowość skła-
dania wniosków przewidzianą w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 950/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. ustana-
wiającym szczegółowe zasady przywozu i rafinacji
produktów cukrowniczych w latach gospodarczych
2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 zgodnie
z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami

preferencyjnymi (3) i w związku z tym wprowadzić
odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1301/2006.

(4) Aby ułatwić zarządzanie oraz zapewnić monitorowanie
i kontrolę przywożonych ilości, okres ważności
pozwoleń na przywóz cukru objętego zawieszeniem
stosowania ceł przywozowych powinien zostać ograni-
czony do końca roku gospodarczego 2006/2007,
a wydawanie pozwoleń zastrzeżone dla odbiorców
cukru przemysłowego. Odbiorcy ci niekoniecznie
prowadzą wymianę z państwami trzecimi, dlatego też
należy wprowadzić odstępstwo od art. 5 rozporządzenia
(WE) nr 1301/2006.

(5) Przepisy dotyczące zarządzania surowcem przemy-
słowym i obowiązki przedsiębiorstw przetwarzających
określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 967/2006
ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do
pozakwotowej produkcji cukru (4) należy stosować do
ilości przywożonych w ramach niniejszego rozporzą-
dzenia.

(6) Komitet Zarządzający ds. Cukru nie wydał opinii
w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zawieszenie ceł przywozowych

1. Zawiesza się stosowanie ceł przywozowych w roku
gospodarczym 2006/2007 na cukier biały objęty kodem CN
1701 99 10 dla ilości 200 000 ton.

2. Cukier przywożony w ramach niniejszego rozporządzenia
wykorzystuje się bezpośrednio do wytwarzania produktów,
o których mowa w załączniku do rozporządzenia (WE)
nr 967/2006.
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(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 2011/2006 (Dz.U. L 384
z 29.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, str. 13.
(3) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione

rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 414 z 30.12.2006,
str. 43).

(4) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365
z 21.12.2006, str. 52).



Artykuł 2

Pozwolenia na przywóz

1. Zasady dotyczące pozwoleń na przywóz ustanowione
w rozporządzeniu (WE) nr 950/2006 oraz przepisy rozporzą-
dzenia (WE) nr 1301/2006 stosuje się do przywozu cukru
dokonywanego w ramach niniejszego rozporządzenia, o ile
przepisy niniejszego rozporządzenia nie stanowią inaczej.

Jednakże pozwolenia na przywóz ważne są do końca drugiego
miesiąca następującego po ich faktycznym wydaniu
w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1291/2000 (1) i nie później niż do dnia 30 września 2007 r.

2. W drodze odstępstwa od art. 5 rozporządzenia (WE)
nr 1301/2006 wniosek o pozwolenie na przywóz ilości
cukru, o których mowa w art. 1 ust. 1 może być złożony
tylko przez przedsiębiorstwo przetwarzające w rozumieniu
art. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 967/2006.

3. W drodze odstępstwa od art. 6 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1301/2006, wnioski o pozwolenie na przywóz składa
się każdego tygodnia, od poniedziałku do piątku, począwszy od
daty, o której mowa w art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE)
nr 950/2006 i do momentu przerwania wydawania pozwoleń,
o którym mowa w art. 5 ust 3 akapit drugi. Wnioskodawca
może złożyć tylko jeden wniosek o pozwolenie w tygodniu.

Artykuł 3

Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 967/2006

Do ilości cukru przywożonego w ramach niniejszego rozporzą-
dzenia stosuje się art. 11, 12 i 13 rozporządzenia (WE)
nr 967/2006.

Artykuł 4

Obowiązki przedsiębiorstwa przetwarzającego

1. Przedsiębiorstwo przetwarzające przedstawia właściwym
organom państwa członkowskiego dowód na wykorzystanie
ilości przywożonych w ramach niniejszego rozporządzenia do
wytworzenia produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2
i zgodnie z zatwierdzeniem, o którym mowa w art. 5 rozpo-
rządzenia (WE) nr 967/2006. Dowód ten obejmuje przede
wszystkim wpis do rejestrów ilości danych produktów, który
następuje automatycznie w trakcie lub po zakończeniu procesu
produkcji.

2. Jeśli przedsiębiorstwo przetwarzające nie przedstawiło
dowodu, o którym mowa w ust. 1, przed końcem trzeciego
miesiąca następującego po przywozie, płaci ono za każdy
dzień zwłoki kwotę w wysokości 5 EUR za tonę danej przy-
wożonej ilości.

3. Jeśli przedsiębiorstwo przetwarzające nie przedstawiło
dowodu, o którym mowa w ust. 1, przed końcem piątego
miesiąca następującego po przywozie, dana ilość uznawana
jest za zawyżoną do celów zastosowania art. 13 rozporządzenia
(WE) nr 967/2006.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.


