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KÖZLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG

A Bizottság közleménye a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló 318/2006/EK tanácsi ren-
delet módosításáról és a Közösségen belül a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes

rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló javaslatokról

(2007/C 116/02)

A Bizottság 2007. május 7-én rendeletjavaslatot nyújtott be a Tanácsnak a Közösségen belül a cukoripar
szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló, 2006. február 20-i 320/2006/EK
tanácsi rendelet (1) módosításáról, valamint a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2006. február
20-i 318/2006/EK tanácsi rendelet (2) módosításáról.

Az első javaslat célja, hogy vonzóbbá tegye a szerkezetátalakítási rendszerben való részvételt. E célból java-
solja, hogy a termelőknek és a gépipari beszállítóknak fizetendő szerkezetátalakítási támogatást 10 %-ban
rögzítsék, megszüntetve ezáltal a tagállamok azon lehetőségéből adódó jelenlegi bizonytalanságot, hogy
magasabb százalék rögzítéséről határozzanak. A termelők ehelyett kiegészítő kifizetést kapnak.

Továbbá javasolja, hogy a 2008/2009. gazdasági évre a termelők számára bevezessék azt a lehetőséget, hogy
a szerkezetátalakítási folyamatot a szerkezetátalakítási támogatás iránti közvetlen kérelem benyújtásával
kezdeményezzék, feltéve, hogy lemondanak a szállításhoz való jogukról olyan vállalkozásokkal szemben,
amelyekkel az előző gazdasági évben szállítási szerződét kötöttek. Ennek következtében a tagállamoknak
megfelelően csökkenteniük kell az érintett vállalkozások kvótáját. A javasolt intézkedések alkalmazása
azonban legfeljebb az érintett vállalkozások számára elosztott kvóta 10 %-ának megfelelő kvótalemondásra
korlátozódik, és így a termelők kérelmei tagállam általi elfogadásának érkezési sorrenden kell alapulnia.

A 320/2006/EK rendelet módosításait a 2008/2009. gazdasági évtől kezdve alkalmazni. Tekintetbe véve azt,
hogy a szerkezetátalakítási támogatásra irányuló kérelmek benyújtási határideje 2008. január 31., a cukor-
ipari vállalkozások és termelők számára javasolt, hogy közép- és hosszú távú versenyhelyzetüket alaposan
elemezzék, és megfelelő időben készítsék el a szerkezetátalakítási támogatásra irányuló kérelmeiket.

A második javaslat a 318/2006/EK rendelet kivonásra vonatkozó rendelkezéseinek módosításait érinti. Ez
magában foglalja a 209/2007/EK bizottsági rendeletben (3) meghatározott kritériumoknak a tanácsi rende-
letbe történő integrálását egy esetleges, 2007-ben történő további kivonásra tekintettel. Javasolja továbbá,
hogy töröljék el azt a rendelkezést, amely alapján a finomítók hagyományos ellátási szükségletei a kivonás
által csökkennek. Ez a 2007/2008. gazdasági évtől lenne alkalmazandó.
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