
A BIZOTTSÁG 1220/2008/EK RENDELETE

(2008. december 8.)

a 2006/2007., a 2007/2008. és a 2008/2009. gazdasági évre a bizonyos vámkontingensek és
kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalára és finomítására
vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról szóló 950/2006/EK bizottsági rendelet

módosításáról

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 (az egységes közös piacszerve
zésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 148. cikke (1)
bekezdésére, figyelemmel 4. cikkére is,

mivel:

(1) A tárgyalásokat lezárt régiók vagy államok jegyzékének a
Zambiai Köztársasággal való kiegészítése céljából az
1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosí
tásáról szóló, 2008. december 8-i 1217/2008/EK tanácsi
rendelet (2) értelmében Zambia is jogosulttá válik a
950/2006/EK (3) bizottsági rendelet VIIIa. fejezetében
említett kiegészítő GPA-cukor vámkontingens használa
tára.

(2) Ezért a 950/2006/EK rendeletet ennek megfelelően
módosítani kell.

(3) Az 1217/2008/EK rendelet kihirdetésének napján lép
hatályba. Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők
a Zambiából származó cukor tekintetében a kiegészítő
GPA-cukor vámkontingens alapján ettől a naptól fogva
igényelhessenek behozatali engedélyt, e rendeletnek is
kihirdetése napján kell hatályba lépnie.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó
irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 950/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 31a. cikk első francia bekezdése helyébe a következő
szöveg lép:

„— Comore-szigetek, Madagaszkár,
Mauritius, Seychelle-szigetek,
Zambia, Zimbabwe

75 000 tonna,”

2. Az I. mellékletnek „A kiegészítő GPA-cukor esetében alkal
mazott tételszámok” részében a 09.4431 tételszámra vonat
kozó sor helyébe a következő szöveg lép:

Harmadik ország Tételszám

„Comore-szigetek, Madagaszkár,
Mauritius, Seychelle-szigetek,
Zambia, Zimbabwe

09.4431”

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, 2008. december 8-án.

a Bizottság részéről
Mariann FISCHER BOEL
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