
A BIZOTTSÁG 961/2004/EK RENDELETE

(2004. május 12.)

a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális
megállapodások keretén belül

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001.
június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a GATT XXIV. cikkének (6) bekezdése alapján foly-
tatott tárgyalások eredményeként összeállított CXL. jegyzékben
meghatározott engedmények végrehajtásáról szóló, 1996. június
18-i 1095/96/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes
megállapodások keretében történő nádcukor-behozatalra vonat-
kozó részletes alkalmazási szabályok 2003/2004., 2004/2005.
és 2005/2006. gazdasági évre való megállapításáról, valamint a
1464/95/EK és a 779/96/EK rendelet módosításáról szóló,
2003. június 30-i 1159/2003/EK bizottsági rendeletre (3) és
különösen annak 5. cikk (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1159/2003/EK rendelet 9. cikke rendelkezik az 1701
KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifejezett termékek
nulla százalékos vámtételű szállítási kötelezettségeinek
megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegyző-
könyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból
származó behozatalra vonatkozóan.

(2) Az 1159/2003/EK rendelet 16. cikke rendelkezik az
1701 11 10 KN-kódú, fehércukor-egyenértékben kifeje-
zett termékek nulla százalékos vámtételű vámkontingen-
seinek megállapításáról szóló szabályokról az AKCS-jegy-
zőkönyvet és az indiai megállapodást aláíró országokból
származó behozatalra vonatkozóan.

(3) Az 1159/2003/EK rendelet 22. cikke tonnánként 98
euró vámtételű vámkontingenst nyit meg az
1701 11 10 KN-kódú termékekre a Brazíliából, Kubából
és egyéb harmadik országokból származó behozatalra
vonatkozóan.

(4) A 2004. május 3-tól 7-ig tartó hét folyamán az 1159/
2003/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfelelően
behozatali engedélyek kiállítása iránti kérelmeket nyúj-
tottak be az illetékes hatóságokhoz az 1159/2003/EK
rendelet 9. cikke értelmében az AKCS-India preferenciális
cukorra az egyes érintett országokra vonatkozóan megál-
lapított szállítási kötelezettséget meghaladó összmennyi-
ségre.

(5) Az adott körülmények között a Bizottságnak csökkentési
együtthatót kell megállapítania, ami lehetővé teszi az
engedélyek kiállítását a rendelkezésre álló mennyiség
arányában, és jeleznie kell, ha a kérdéses határértéket
elérték,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2004. május 3-tól 7-ig tartó héten az 1159/2003/EK rendelet
5. cikkének (1) bekezdése értelmében behozatali engedély iránt
benyújtott kérelmeket illetően az engedélyek az ezen rendelet
mellékletében megjelölt mennyiségi határokon belül kerülnek
kiállításra.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. május 13-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. május 12-én.

a Bizottság részéről
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági főigazgató
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(1) HL L 178., 2001.6.30., 1. o. Legutóbb a 39/2004/EK bizottsági
rendelettel (HL L 6., 2004.1.10., 2. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 146., 1996.6.20., 1. o.
(3) HL L 162., 2003.7.1., 25. o. Legutóbb az 96/2004/EK rendelettel

(HL L 15., 2004.1.22., 3. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

Preferenciális cukor AKCS – India

1159/2003/EK rendelet II. cím

2003/2004-es gazdasági év

Érintett ország
A kiállítandó engedélyek aránya a

2004.5.3-7. hétre vonatkozóan kérelme-
zett mennyiségek százalékában

Határérték

Barbados 100

Belize 0 elérte

Kongó 0 elérte

Fidzsi 88,2717 elérte

Guyana 100

India 0 elérte

Elefántcsontpart 100

Jamaika 100

Kenya 100

Madagaszkár 100

Malawi 100

Mauritius 100

Saint Kitts és Nevis 100

Szváziföld 100

Tanzánia 100

Trinidad és Tobago 100

Zambia 100

Zimbabwe 0 elérte

Különleges preferenciális cukor

1159/2003/EK rendelet III. cím

2003/2004-es gazdasági év

Az 1260/2001/EK rendelet 39. cikkében felsorolt togállamoknak megnyitott kontingens, Szlovénia kivételével

Érintett ország
A kiállítandó engedélyek aránya a

2004.5.3-7 hétre vonatkozóan kérelme-
zett mennyiségek százalékában

Határérték

India 100

AKCS 100

Különleges preferenciális cukor

1159/2003/EK rendelet III. cím

2003/2004-es gazdasági év

Szlovéniának megnyitott kontingens

Érintett ország
A kiállítandó engedélyek aránya a

2004.5.3-7. hétre vonatkozóan kérelme-
zett mennyiségek százalékában

Határérték

AKCS 100
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CXL engedményes cukor

1159/2003/EK rendelet IV. cím

2003/2004-es gazdasági év

Érintett ország
A kiállítandó engedélyek aránya a

2004.5.3.-7. hétre vonatkozóan kérelme-
zett mennyiségek százalékában

Határérték

Brazília 0 elérte

Kuba 100

Egyéb harmadik országok 0 elérte
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