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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 180/2006
ze dne 1. února 2006,
kterým se pro dodací období 2005/06 stanoví množství povinných dodávek třtinového cukru
k dovozu podle protokolu AKT a dohody s Indií a kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES)
č. 1159/2003
dodávek. S ohledem na skutečnost, že dotčená množství
jsou minimální a že dopad na trh Společenství s cukrem
a na zásobování rafinérií surovým cukrem během tohoto
dodacího období je zanedbatelný, je vhodné nepoužít čl.
12 odst. 1 nařízení (ES) č. 1159/2003 pro Indii, Pobřeží
slonoviny a Madagaskar a přičíst nedodaná množství
k množstvím povinných dodávek těchto zemí pro dodací
období 2005/06 v souladu s čl. 12 odst. 4 uvedeného
nařízení.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19.
června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru (1),
a zejména na čl. 39 odst. 6 uvedeného nařízení,
(4)

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1159/2003 ze dne 30.
června 2003, kterým se pro hospodářské roky 2003/04,
2004/05 a 2005/06 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz třtinového cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních
dohod a kterým se mění nařízení (ES) č. 1464/95 a (ES) č.
779/96 (2), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

Článek 9 nařízení (ES) č. 1159/2003 stanoví podrobná
pravidla pro určování povinných dodávek s nulovým
clem pro produkty kódu KN 1701, vyjádřené jako ekvivalent bílého cukru, pro dovozy pocházející ze zemí,
které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií.

Použití článků 3 a 7 protokolu AKT, článků 3 a 7
dohody s Indií, jakož i čl. 9 odst. 3 a článků 11 a 12
nařízení (ES) č. 1159/2003 vedlo Komisi k tomu, že na
základě informací dostupných v současné době stanovila
povinné dodávky pro dodací období 2005/06 a pro
každou vyvážející zemi.

Podle čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 1159/2003 se
odstavec 1 uvedeného článku nepoužije, pokud se rozdíl
mezi množstvím povinné dodávky a celkovým započítaným množstvím preferenčního cukru AKT–Indie rovná
nejvýše 5 % množství povinné dodávky. Pro Pobřeží
slonoviny, Indii a Madagaskar jsou dodaná množství
o 6,7 %, 7,6 % a 6,7 % nižší než množství povinných

(1) Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 39/2004 (Úř. věst. L 6, 10.1.2004, s. 16).
(2) Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 25. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 568/2005 (Úř. věst. L 97, 15.4.2005, s. 9).

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Odchylně od čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 1159/2003 se
odstavec 1 uvedeného článku nepoužije, pokud jde o nedodaná
množství stanovená pro Pobřeží slonoviny, Indii a Madagaskar
pro dodací období 2004/05.

Nedodaná množství uvedená v odstavci 1 tohoto článku se
připočítají k množstvím povinných dodávek uvedených
v článku 2.

Článek 2
Množství povinných dodávek pro dovoz produktů kódu KN
1701 pocházejících ze zemí, které jsou signatáři protokolu
AKT a dohody s Indií, vyjádřených jako ekvivalent bílého
cukru, jsou pro dodací období 2005/06 a pro každou dotyčnou
vyvážející zemi stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. února 2006.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL

členka Komise
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PŘÍLOHA
Množství povinných dodávek pro dovoz preferenčního cukru pocházejícího ze zemí, které jsou signatáři protokolu AKT
a dohody s Indií, vyjádřená v tunách ekvivalentu bílého cukru, pro dodací období 2005/06.
Země, které jsou signatáři protokolu AKT a dohody s Indií

Barbados

Povinné dodávky 2005/06

32 638,29

Belize

40 306,70

Kongo

10 225,97

Pobřeží slonoviny

10 772,81

Fidži

165 305,43

Guyana

159 259,91

Indie

10 781,10

Jamajka

118 851,82

Keňa

5 050,48

Madagaskar

14 217,02

Malawi

20 993,62

Mauricius

493 856,36

Mosambik

6 018,62

Uganda

0,00

Svatý Kryštof a Nevis

15 689,30

Surinam

0,00

Svazijsko

116 631,85

Tanzanie

10 298,66

Trinidad a Tobago

47 717,60

Zambie

7 086,65

Zimbabwe

30 262,59
Celkem

1 315 964,78

