
A BIZOTTSÁG 905/2008/EK RENDELETE

(2008. szeptember 17.)

a legkevésbé fejlett országokból származó, finomításra szánt nyers nádcukorra vonatkozó
behozatali engedélyek kibocsátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tarifális preferenciák általános rendszerének alkal
mazásáról szóló, 2005. június 27-i 980/2005/EK tanácsi rende
letre (1),

tekintettel a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló,
2006. február 20-i 318/2006/EK tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a legkevésbé fejlett országokból származó, finomí
tásra szánt nyers nádcukor vámkontingenseinek megnyitására
és kezelésére vonatkozó részletes szabályoknak, valamint a
legkevésbé fejlett országokból származó, az 1701 vámtarifa
szám alá tartozó termékek behozatalára alkalmazandó részletes
szabályoknak a 2006/2007-es, a 2007/2008-as és a
2008/2009-es gazdasági évre történő megállapításáról szóló,
2006. július 17-i 1100/2006/EK bizottsági rendeletre (3) és
különösen annak 7. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1100/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése a
980/2005/EK rendelet 12. cikkének (5) bekezdése értel
mében nullaszázalékos vámtételű, fehércukor-egyenér
tékben kifejezett vámkontingensek megnyitásáról rendel
kezik az 1701 11 10 KN-kód alá tartozó termékeknek a
legkevésbé fejlett országokból való behozatalához.

(2) Az illetékes hatóságokhoz a 2008. szeptember 8-tól 12-
ig tartó héten behozatali engedély iránti kérelmek

érkeztek az 1100/2006/EK rendelet 5. cikkének megfe
lelően. Az említett rendelet 7. cikkének (2) bekezdése
szerinti összesítés kimutatta, hogy a teljes mennyiség,
amelyet a 2007/2008-as gazdasági évre e kérelmekben
igényeltek, egyenlő a 09.4361-es kontingens határértéke
ként ugyanezen gazdasági évre előírt 178 030,75
tonnával.

(3) Ennélfogva a Bizottságnak tájékoztatnia kell a tagálla
mokat, hogy a szóban forgó határérték elérése miatt
több engedélykérelem már nem fogadható el,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2008. szeptember 8-tól 12-ig az 1100/2006/EK rendelet
5. cikkének megfelelően benyújtott, behozatali engedély iránti
kérelmeket az igényelt mennyiség 100 %-áig teljesítik.

2. cikk

Az igényelt teljes mennyiség elérte az 1100/2006/EK rendelet
3. cikkének (1) bekezdésében a 09.4361-es kontingens határér
tékeként előírt 178 030,75 tonnát. A behozatali engedély iránt
2008. szeptember 12. után benyújtott kérelmek nem fogad
hatók el.

3. 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, 2008. szeptember 17-én.

a Bizottság részéről
Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató

HUL 249/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.9.18.

(1) HL L 169., 2005.6.30., 1. o.
(2) HL L 58., 2006.2.28., 1. o.
(3) HL L 196., 2006.7.18., 3. o.


