
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1080/2008

z dnia 4 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1100/2006 ustanawiające szczegółowe zasady otwierania
kontyngentów taryfowych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafinacji pochodzący
z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych
2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szczegółowe zasady mające zastosowanie do
przywozu produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzących 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), w szczególności jego art. 12 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku) (2), w szczególności jego art. 134
w połączeniu z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 5 ust. 7 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE) nr
1100/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiającego
szczegółowe zasady otwierania kontyngentów taryfo
wych na surowy cukier trzcinowy przeznaczony do rafi
nacji pochodzący z krajów najsłabiej rozwiniętych oraz
zarządzania tymi kontyngentami w latach gospodarczych
2006/2007, 2007/2008 oraz 2008/2009, a także szcze
gółowe zasady mające zastosowanie do przywozu
produktów objętych pozycją taryfową 1701 pochodzą
cych z krajów najsłabiej rozwiniętych (3) ogranicza zakres
zastosowania wniosków o pozwolenie na przywóz cukru
z krajów najsłabiej rozwiniętych do „zatwierdzonych
podmiotów gospodarczych”.

(2) Definicja określona w rozporządzeniu Rady (WE) nr
732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzającym
ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia
1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz

zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr
1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr
1100/2006 i (WE) nr 964/2007 (4) (rozporządzenie
GSP) ma szerszy zakres: „wnioskodawca”. Jednak
poprawka, którą wprowadza, wejdzie w życie dopiero
w dniu 1 stycznia 2009 r., równocześnie
z rozpoczęciem nowego okresu w ramach rozporządze
nia GSP, a nie z początkiem kolejnego roku gospodar
czego dla cukru, który rozpoczyna się w dniu 1 paździer
nika 2008 r. Aby zapobiec dyskryminacji podmiotów
gospodarczych, które chcą prowadzić dostawy na
rynek, nowa definicja powinna obowiązywać od
początku roku gospodarczego dla cukru. Należy zatem
odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr
1100/2006.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Ogólnych Preferencji Tary
fowych.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 5 ust. 7 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1100/2006 słowa
„zobowiązanie zatwierdzonego podmiotu gospodarczego” zastę
puje się słowami „zobowiązanie wnioskodawcy”.

Artykuł 2

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 4 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Catherine ASHTON

Członek Komisji
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