
A BIZOTTSÁG 901/2008/EK RENDELETE

(2008. szeptember 16.)

a behozatali vámok alkalmazásának bizonyos iparicukor-mennyiségek tekintetében a 2008/2009-es
gazdasági évre történő felfüggesztéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létre
hozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (a továbbiakban: az
egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen
annak 142. cikkére, összefüggésben 4. cikkével,

mivel:

(1) Az 1234/2007/EK rendelet 142. cikke értelmében a
Bizottság az említett rendelet 62. cikkének (2) bekezdé
sében említett termékek előállításához szükséges ellátás
biztosítása érdekében bizonyos cukormennyiségek tekin
tetében részben vagy teljes egészében felfüggesztheti a
behozatali vámok alkalmazását.

(2) A 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági
évre a bizonyos vámkontingensek és kedvezményes
megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozata
lára és finomítására vonatkozó részletes alkalmazási
szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 28-i
950/2006/EK bizottsági rendelet (2) 30–30d. cikke
megállapította az 1234/2007/EK rendelet 62. cikkének
(2) bekezdésében említett ipari cukor behozatalának rész
letes szabályait.

(3) Az 1234/2007/EK rendelet 62. cikkének (2) bekezdé
sében említett termékek előállításához szükséges – a
világpiaci árnak megfelelő áron történő – ellátás biztosí
tása érdekében a Közösségnek érdekében áll a
2008/2009-es gazdasági évre teljesen felfüggeszteni az
említett termékek előállítására szolgáló cukor behozatalát
terhelő vámokat, iparicukor-szükségletei felének megfe
lelő mennyiség erejéig.

(4) Ezért helyénvaló rögzíteni a 2008/2009-es gazdasági
évben ipari célra behozandó cukormennyiségeket.

(5) A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság nem nyilvánított véleményt az elnöke
által kitűzött határidőn belül,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 950/2006/EK rendelet 30. cikkével összhangban a behozatali
vámok a 2008/2009-es gazdasági évre teljes felfüggesztésre
kerülnek 400 000 tonna, a 1701 KN-kód alá tartozó és a
09.4390 tételszámmal ellátott ipari cukor tekintetében.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. október 1-jétől kell alkalmazni.

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

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 16-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
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