
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 858/2008

z dnia 1 września 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 967/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do pozakwotowej produkcji cukru

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. 13 ust. 2 oraz
art. 40 ust. 1 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr
967/2006 (2) stanowi, że państwa członkowskie muszą
przekazywać Komisji informacje dotyczące ilości surowca
przemysłowego dostarczonego do przetworzenia. W celu
uniknięcia podwójnego liczenia tych ilości oraz zapew
nienia jednolitego stosowania przepisów we wszystkich
zainteresowanych państwach członkowskich, należy
szczegółowo określić zasady przekazywania przedmioto
wych informacji.

(2) Należy szczegółowo określić kody nomenklatury celnej
syropów do smarowania i syropów do produkcji „Rinse
Appelstroop”, o których mowa w załączniku do rozpo
rządzenia (WE) nr 967/2006, aby zapewnić prawidłowe
stosowanie art. 13 ust. 2 akapit drugi lit. a) rozporządze
nia (WE) nr 318/2006 dotyczącego tych produktów.

(3) Doświadczenie zdobyte od momentu wdrożenia nowych
przepisów w wyniku reformy rynku cukru, dotyczących
wykorzystania cukru przemysłowego przez przemysł
chemiczny i farmaceutyczny, pokazuje konieczność
dodania wosków do depilacji objętych kodem CN
3307 90 00 oraz środków do zmiękczania tkanin obję
tych kodem CN 3809 91 00 do wykazu produktów znaj
dującego się w załączniku do rozporządzenia (WE) nr
967/2006.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 967/2006.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 967/2006 wprowadza się następu
jące zmiany:

1) artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 10

Informacje przekazywane przez państwa członkowskie

Każde państwo członkowskie informuje Komisję:

a) najpóźniej pod koniec maja – o ilości surowca przemy
słowego dostarczonego od dnia 1 października poprzed
niego roku do dnia 31 marca danego roku przez zatwier
dzonych przez niego producentów;

b) najpóźniej pod koniec listopada w odniesieniu do
poprzedniego roku gospodarczego:

— o ilości surowca przemysłowego dostarczonego przez
zatwierdzonych przez niego producentów,
z podziałem na cukier biały, cukier surowy, syrop
cukrowy i izoglukozę,

— o ilości surowca przemysłowego, w odniesieniu do
której zatwierdzeni przez niego producenci przedsta
wili dowód, o którym mowa w art. 9 ust. 2,
z podziałem – z jednej strony – na cukier biały,
cukier surowy, syrop cukrowy i izoglukozę oraz –

z drugiej strony – na produkty wymienione
w załączniku,

— o ilości cukru dostarczonej zgodnie z art. 7 ust. 3
przez zatwierdzonych przez niego producentów.”;

2) załącznik zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 1. Rozporządzenie (WE) nr 318/2006
zostanie zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007 (Dz.U.
L 299 z 16.11.2007, s. 1) z dniem 1 października 2008 r.

(2) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 22.



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 września 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Kod CN Wyszczególnienie towarów

1302 32 – – Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba
świętojańskiego lub z nasion rośliny guar

1302 39 00 – – Pozostałe

ex 1702 90 95
ex 2106 90 59

– – Syrop do smarowania i syrop do produkcji »Rinse Appelstroop«

2102 10 – Drożdże aktywne

ex 2102 20 – – Drożdże nieaktywne

2207 10 00 – Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej

ex 2207 20 00 – Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone

ex 2208 40 – Rum

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt:

ex 2309 90 – Produkty zawierające nie mniej niż 60 % lizyny w substancji suchej

29 Chemikalia organiczne z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2905 43 00 i 2905 44

3002 90 50 – – Hodowle mikroorganizmów

3003 Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub
więcej składników, które zmieszano do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepakowane
w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej

3004 Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów
zmieszanych lub niezmieszanych do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, pakowane
w odmierzone dawki lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej

3006 Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do niniejszego działu

3203 00 10 – Środki barwiące pochodzenia roślinnego oraz preparaty na ich bazie

3203 00 90 – Środki barwiące pochodzenia zwierzęcego oraz preparaty na ich bazie

ex 3204 – Środki barwiące organiczne syntetyczne i preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu,
na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych

ex 3307 90 00 Woski do depilacji

ex 35 Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy, z wyłączeniem produktów objętych
pozycją 3501 i podpozycjami 3505 10 10, 3505 10 90 i 3505 20

ex 38 Produkty chemiczne różne, z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3809 innych niż środki do
zmiękczania tkanin objęte kodem CN ex 3809 91 00 i podpozycją 3824 60

3901 to 3914 – Formy podstawowe

ex 6809 Artykuły z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu:

– Płyty, arkusze, tafle, płytki i podobne artykuły”.
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