
A BIZOTTSÁG 1545/2007/EK RENDELETE

(2007. december 20.)

a finomítóüzemek 2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-ig tartó időszakban történő ellátása
céljából az AKCS-országokból és Indiából származó nyers nádcukor 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
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) E kiegészítő mennyiséget a 2006/2007., a 2007/2008. és
2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek
és kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati
termékek behozatalára és finomítására vonatkozó rész-
letes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló,
2006. június 28-i 950/2006/EK bizottsági rendelet (2)
19. cikkével összhangban kell kiszámítani a közösségi
nyerscukor-ellátási mérleg-előrejelzés alapján. A mérleg
alapján a 2007/2008. gazdasági évre kiegészítő mennyi-
séget kell nyerscukorból importálni, hogy a közösségi
finomítóüzemek szükségleteit ki lehessen elégíteni.

(3) Annak biztosítása érdekében, hogy a közösségi finomí-
tóüzemek elegendő mennyiségű nyerscukorral rendelkez-
zenek szokásos ellátási szükségleteik kielégítéséhez,

a kiegészítő mennyiséget úgy kell elosztani az érintett
harmadik országok között, hogy biztosított legyen a
teljes mennyiség szállítása. India esetében a kezdeti
10 000 tonna megtartása tűnik indokoltnak. A fennma-
radó ellátási szükséglet tekintetében összmennyiséget kell
meghatározni az AKCS-országok számára, amelyek
közösen vállalták egy, a mennyiségek maguk közötti felo-
sztását szolgáló eljárás alkalmazását a finomítóüzemek
megfelelő ellátásának biztosítása céljából.

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

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 318/2007/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdése alapján a
2007. október 1-jétől 2008. szeptember 30-ig tartó időszakban
a finomításra szánt, 1701 11 10 KN-kód alá tartozó nyers
nádcukor kiegészítő mennyisége:

a) 70 000 tonna, a 318/2006/EK rendelet VI. mellékletében
felsorolt államokból, kivéve Indiából származó cukor fehér-
cukor-egyenértékben kifejezve;

b) 10 000 tonna Indiából származó cukor fehércukor-egyenér-
tékben kifejezve.

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. december 20-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja

HU2007.12.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 337/67

(1) HL L 58., 2006.2.28., 1. o. A legutóbb az 1260/2007/EK rendelettel
(HL L 283., 2007.10.27., 1. 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.


