
A BIZOTTSÁG 645/2007/EK RENDELETE

(2007. június 12.)

a finomítóüzemek 2006/2007-es gazdasági év során történő ellátására szánt, az AKCS-országokból
és Indiából származó nyers nádcukor végleges kiegészítő mennyiségének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló,
2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és külö-
nösen annak 29. cikke (4) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1) A 318/2006/EK rendelet 29. cikkének (4) bekezdése
megállapítja, hogy a 2006/2007., a 2007/2008. és a
2008/2009. gazdasági évben a közösségi finomítóü-
zemek megfelelő ellátásának biztosítása érdekében a
szóban forgó rendelet VI. mellékletében említett álla-
mokból származó nyers nádcukor kiegészítő mennyisé-
gére vonatkozó behozatali vámokat fel kell függeszteni.

(2) A kiegészítő mennyiséget a 2006/2007., a 2007/2008.
és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontin-
gensek és kedvezményes megállapodások szerinti cukor-
ágazati termékek behozatalára és finomítására vonatkozó
részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló,
2006. június 28-i 950/2006/EK bizottsági rendelet (2)
19. cikkének megfelelően kell kiszámítani egy átfogó
közösségi nyerscukor-ellátási mérleg-előrejelzés alapján.

(3) A közösségi finomítók megfelelő ellátását szem előtt
tartva a mérleg szerint 334 025 tonnányi, fehércukor-
egyenértékben kifejezett kiegészítő nyerscukormennyiség
behozatala szükséges a 2006/2007. gazdasági évben. Ez
a kiegészítő mennyiség már magában foglalja a
2006/2007. gazdasági év utolsó hónapjaiban benyújtott
olyan behozataliengedély-kérelmekben szereplő
mennyiség becslését, amelyek a 2006/2007-es, a
2007/2008-as és a 2008/2009-es gazdasági évre vonat-

kozóan a legkevésbé fejlett országokból származó, fino-
mításra szánt nyers nádcukor vámkontingenseinek
megnyitására és kezelésére vonatkozó részletes szabályok,
valamint a legkevésbé fejlett országokból származó, az
1701 vámtarifaszám alá tartozó termékek behozatalára
alkalmazandó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2006. július 17-i 1100/2006/EK bizottsági rendelet (3) 3.
cikkének (2) bekezdésében említett behozatalokra irány-
ulnak.

(4) A finomítóüzemek 2006. július 1-jétől 2007. szeptember
30-ig tartó időszakban történő ellátása céljából az AKCS-
országokból és az Indiából származó nyers nádcukor
kiegészítő mennyiségének meghatározásáról szóló,
2006. augusztus 18-i 1249/2006/EK bizottsági ren-
delet (4), valamint a finomítóüzemek 2006/2007-es
gazdasági év során történő ellátására szánt, az AKCS-
országokból és Indiából származó nyers nádcukor kiegé-
szítő mennyiségének meghatározásáról szóló, 2007.
január 30-i 92/2007/EK bizottsági rendelet (5) már
meghatározta a kiegészítő mennyiségeket 82 500, illetve
120 000 tonnában. Ennélfogva helyénvaló 131 525
tonnában meghatározni a cukor végleges kiegészítő
mennyiségét a 2006/2007. gazdasági évre.

(5) A finomítók megfelelő ellátása csak akkor garantálható,
ha a kedvezményezett országok betartják az általuk
kötött hagyományos kiviteli megállapodások előírásait.
Ezért szükségesnek mutatkozik a kedvezményezettek
országokra vagy országcsoportokra bontása. India
számára 6 000 tonnányi mennyiség kerül megnyitásra,
ezáltal a 2006/2007. gazdasági évben az Indiát megillető
összmennyiség 22 000 tonnát tesz ki, amely gazdaságilag
rentábilis szállítási mennyiségnek tekinthető. A fennma-
radó mennyiség az AKCS-országok számára kerül
megnyitásra; ezek az országok közösen vállalták, hogy
a finomítók megfelelő ellátásának biztosítása érdekében
elosztják maguk között a mennyiségeket.

(6) A kiegészítő cukormennyiség behozatalát megelőzően a
finomítóknak ellátási és szállítási megállapodásokat kell
kötniük a kedvezményezett országokkal, valamint a
kereskedőkkel. Annak érdekében, hogy a behozatali enge-
délyek kérelmezésére kellő időben fel lehessen készülni,
célszerű lenne, ha ez a rendelet a kihirdetés napján
hatályba lépne.
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(1) HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb a 247/2007/EK bizottsági
rendelettel (HL L 69., 2007.3.9., 3. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 178., 2006.7.1., 1. o. A legutóbb a 371/2007/EK rendelettel
(HL L 92., 2007.4.3., 6. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 196., 2006.7.18., 3. o.
(4) HL L 227., 2006.8.19., 22. o.
(5) HL L 22., 2007.1.31., 10. o.



(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1249/2006/EK és 92/2007/EK rendeletben meghatározott
mennyiségek kiegészítése céljából a Bizottság a 2006/2007.
gazdasági évre 131 525 tonnányi, fehércukor-egyenértékben
kifejezett végleges kiegészítő nyersnádcukor-mennyiséget
határoz meg.

a) 125 525 tonna, India kivételével a 318/2006/EK rendelet VI.
mellékletében felsorolt államokból származó, fehércukor-
egyenértékben kifejezett cukor;

b) 6 000 tonna, Indiából származó, fehércukor-egyenértékben
kifejezett cukor.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

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

Kelt Brüsszelben, 2007. június 12-én.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja
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