
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 148/2008

z dnia 20 lutego 2008 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 900/2007 i (WE) nr 1060/2007 w celu wyjaśnienia statusu
miejsc przeznaczenia nieobjętych refundacjami wywozowymi na cukier

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. g) oraz art. 40 ust. 2 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 900/2007
z dnia 27 lipca 2007 r. dotyczącego stałego przetargu
na ustalenie refundacji wywozowych na cukier biały do
końca roku gospodarczego 2007/2008 (2) oraz art. 1
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1060/2007 z dnia
14 września 2007 r. otwierającego przetarg stały na
odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji
interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii,
Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji
i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz (3) otwierają odpo-
wiednio przetargi stałe do wszystkich miejsc przezna-
czenia z wyjątkiem Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilli,
Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Liechten-
steinu, gmin Livigno oraz Campione d’Italia, wyspy
Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych, obszarów
Cypru, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie spra-
wuje faktycznej kontroli, Albanii, Chorwacji, Bośni
i Hercegowiny, Serbii (4), Czarnogóry oraz Byłej Jugosło-
wiańskiej Republiki Macedonii.

(2) Aby zapobiec niewłaściwej interpretacji statusu tych
wyłączonych miejsc przeznaczenia, należy dokonać
rozróżnienia między krajami trzecimi, terytoriami państw
członkowskich UE niestanowiącymi części obszaru
celnego Wspólnoty oraz terytoriami europejskimi, za
których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest
państwo członkowskie i które nie stanowią części
obszaru celnego Wspólnoty.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE)
nr 900/2007 i (WE) nr 1060/2007.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 900/2007 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„1. Otwiera się stały przetarg w celu określenia refundacji
wywozowych na cukier biały, podlegający kodowi CN
1701 99 10, do wszystkich miejsc przeznaczenia,
z wyjątkiem:

a) krajów trzecich: Andory, Lichtensteinu, Stolicy Apostol-
skiej (Państwa Watykańskiego), Chorwacji, Bośni
i Hercegowiny, Serbii (*), Czarnogóry, Albanii oraz Byłej
Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii;

b) terytoriów państw członkowskich UE niestanowiących
części obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Gren-
landii, Gibraltaru, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin
Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki
Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie
sprawuje faktycznej kontroli;

c) terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne
odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie
stanowią części obszaru celnego Wspólnoty, tj. Gibraltaru.

Podczas trwania stałego przetargu, o którym mowa
w akapicie pierwszym, prowadzone są przetargi częściowe.

___________
(*) W tym Kosowa, pod auspicjami ONZ, zgodnie

z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia
10 czerwca 1999 r.”.
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(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007,
s. 1).

(2) Dz.U. L 196 z 28.7.2007, s. 26. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1298/2007 (Dz.U. L 289 z 7.11.2007,
s. 3).

(3) Dz.U. L 242 z 15.9.2007, s. 8. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1476/2007 (Dz.U. L 329 z 14.12.2007, s. 17).

(4) W tym Kosowa, pod auspicjami ONZ, zgodnie z rezolucją 1244
Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.



Artykuł 2

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1060/2007 trzeci akapit
otrzymuje brzmienie:

„Miejsca przeznaczenia, o których mowa w akapicie pierw-
szym, to:

a) kraje trzecie: Andora, Liechtenstein, Stolica Apostolska
(Państwo Watykańskie), Chorwacja, Bośnia i Hercegowina,
Serbia (*), Czarnogóra, Albania oraz Była Jugosłowiańska
Republika Macedonii;

b) terytoria państw członkowskich UE, które nie stanowią
części obszaru celnego Wspólnoty: Wyspy Owcze, Gren-
landia, wyspa Helgoland, Ceuta, Melilla, gminy Livigno

i Campione d’Italia oraz obszary Republiki Cypryjskiej,
nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje
faktycznej kontroli;

c) terytoria europejskie, za których stosunki zewnętrzne
odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie
stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltar.

___________
(*) W tym Kosowo, pod auspicjami ONZ, zgodnie

z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia
10 czerwca 1999 r.”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lutego 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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