
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 905/2008

z dnia 17 września 2008 r.

w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz surowego cukru trzcinowego przeznaczonego do
rafinacji, pochodzącego z krajów najsłabiej rozwiniętych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 980/2005 z dnia
27 czerwca 2005 r. wprowadzające plan ogólnych preferencji
taryfowych (1),

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia
20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (2),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1100/2006
z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady
otwierania kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzci
nowy przeznaczony do rafinacji pochodzący z krajów najsłabiej
rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach
gospodarczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009, a także
szczegółowe zasady mające zastosowanie do przywozu
produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących
z krajów najsłabiej rozwiniętych (3), w szczególności jego art.
7 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 12 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr
980/2005 w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1100/2006 otwiera się dla przywozów z krajów
najmniej rozwiniętych kontyngent taryfowy objęty
zerową stawką celną na produkty objęte kodem CN
1701 11 10 wyrażone jako ekwiwalent cukru białego.

(2) Wnioski o pozwolenie na przywóz zostały przedłożone
właściwym organom w tygodniu między 8 a 12 września

2008 r., zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr
1100/2006. Podsumowanie ilości, o którym mowa
w art. 7 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia, wskazuje,
że na skutek złożenia tych wniosków całkowita ilość
wnioskowana na rok gospodarczy 2007/2008 jest
równa limitowi 178 030,75 ton przewidzianemu na
ten rok gospodarczy dla kontyngentu 09.4361.

(3) W tej sytuacji Komisja musi poinformować państwa
członkowskie o tym, że limit, o którym mowa, został
wykorzystany i że inne wnioski o pozwolenie na
przywóz nie będą przyjmowane,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wnioski o pozwolenie na przywóz złożone między 8
a 12 września 2008 r., zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE)
nr 1100/2002, są uwzględnione zgodnie z wartością 100 %
wnioskowanej ilości.

Artykuł 2

Limit 178 030,75 ton w ramach kontyngentu taryfowego
09.4361 przewidzianego w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1100/2006 został wykorzystany. Wnioski o pozwolenia na
przywóz złożone po dniu 12 września 2008 r. nie będą przy
jmowane.

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 17 września 2008 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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