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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 180/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 1ης Φεβρουαρίου 2006
για καθορισμό των ποσοτήτων υποχρεώσεων παράδοσης ζάχαρης ζαχαροκάλαμου προς εισαγωγή δυνάμει
του πρωτοκόλλου ΑΚΕ και της συμφωνίας με την Ινδία, για την περίοδο παράδοσης 2005/06 και κατά
παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2003
τητας των υποχρεώσεων παράδοσης και της συνολικής ποσότητας προτιμησιακής ζάχαρης ΑΚΕ-Ινδίας που καταλογίστηκε είναι ≤ 5 % της ποσότητας των υποχρεώσεων παράδοσης. Για την Ακτή του Ελεφαντοστού, την Ινδία και τη
Μαδαγασκάρη, οι παραδοθείσες ποσότητες είναι αντιστοίχως
6,7 %, 7,6 % και 6,7 % των ποσοτήτων υποχρεώσεων παράδοσης. Δεδομένου ότι οι ποσότητες αυτές είναι ελάχιστες και
ο αντίκτυπος στην κοινοτική αγορά ζάχαρης και στον εφοδιασμό των κοινοτικών εργοστασίων ζάχαρης ήταν αμελητέος, δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 για την
Ακτή του Ελεφαντοστού, την Ινδία και τη Μαδαγασκάρη,
ενώ οι μη παραδοθείσες ποσότητες πρέπει να προστεθούν
στις ποσότητες υποχρεώσεων παράδοσης των χωρών αυτών
για την περίοδο παράδοσης 2005/06, σύμφωνα με το άρθρο
12 παράγραφος 4 του ίδιου κανονισμού.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της
ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 39 παράγραφος 6,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 της Επιτροπής, της 30ής
Ιουνίου 2003, για τον καθορισμό, για τις περιόδους εμπορίας
2003/04, 2004/05 και 2005/06, των λεπτομερειών εφαρμογής
για την εισαγωγή ζάχαρης ζαχαροκάλαμου στο πλαίσιο ορισμένων
δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών και για
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1464/95 και (ΕΚ) αριθ.
779/96 (2), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1,

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
(1)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 προβλέπει τα σχετικά με τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων
παράδοσης, με μηδενικό δασμό, προϊόντων του κωδικού
ΣΟ 1701 εκφρασμένων σε ισοδύναμο λευκής ζάχαρης, για
εισαγωγές καταγωγής από χώρες που έχουν υπογράψει το
πρωτόκολλο ΑΚΕ και τη συμφωνία με την Ινδία.

(2)

Η εφαρμογή των άρθρων 3 και 7 του πρωτοκόλλου ΑΚΕ,
των άρθρων 3 και 7 της συμφωνίας με την Ινδία, καθώς και
το άρθρο 9 παράγραφος 3 και τα άρθρα 11 και 12 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 οδήγησε την Επιτροπή
να προσδιορίσει, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν
σήμερα διαθέσιμα, τις υποχρεώσεις παράδοσης για την
περίοδο 2005/06 και για κάθε εξαγωγό χώρα.

(3)

Το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1159/2003 προβλέπει ότι η παράγραφος 1 του ίδιου
άρθρου δεν εφαρμόζεται όταν η διαφορά μεταξύ της ποσό-

(1) ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της
10.1.2004, σ. 16).
(2) ΕΕ L 162 της 1.7.2003, σ. 25· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 568/2005 (ΕΕ L 97 της 15.4.2005,
σ. 9).

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1159/2003, η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου δεν
εφαρμόζεται για τις ποσότητες που διαπιστώθηκε ότι δεν παραδόθηκαν από την Ακτή του Ελεφαντοστού, την Ινδία και τη Μαδαγασκάρη για την περίοδο παράδοσης 2004/05.

Οι μη παραδοθείσες ποσότητες κατά την έννοια του προηγούμενου
εδαφίου του παρόντος άρθρου προστίθενται στις ποσότητες υποχρεώσεων παράδοσης κατά την έννοια του άρθρου 2.

Άρθρο 2
Στο παράρτημα εμφαίνονται οι ποσότητες υποχρεώσεων παράδοσης
για εισαγωγές καταγωγής από χώρες που έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο ΑΚΕ και τη συμφωνία με την Ινδία, προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701 εκφρασμένων σε ισοδύναμο λευκής ζάχαρης, για την
περίοδο παράδοσης 2005/06 και για κάθε ενδιαφερόμενη εξαγωγό
χώρα.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2006.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ποσότητες υποχρεώσεων παράδοσης για εισαγωγές προτιμησιακής ζάχαρης καταγωγής από χώρες που έχουν υπογράψει το
πρωτόκολλο ΑΚΕ και τη συμφωνία με την Ινδία, προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701 εκφρασμένων σε ισοδύναμο λευκής ζάχαρης,
για την περίοδο παράδοσης 2005/06.
Χώρες που έχουν υπογράψει το πρωτόκολλο ΑΚΕ και τη συμφωνία με
την Ινδία

Υποχρεώσεις παράδοσης 2005/06

Μπαρμπάντος

32 638,29

Μπελίζε

40 306,70

Κονγκό

10 225,97

Ακτή του Ελεφαντοστού

10 772,81

Φίτζι

165 305,43

Γουιάνα

159 259,91

Ινδία

10 781,10

Τζαμάικα

118 851,82

Κένυα

5 050,48

Μαδαγασκάρη

14 217,02

Μαλάουι

20 993,62

Μαυρίκιος

493 856,36

Μοζαμβίκη

6 018,62

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

15 689,30

Σουρινάμ

0,00

Ζουαζιλάνδη

116 631,85

Τανζανία

10 298,66

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

47 717,60

Ουγκάντα

0,00

Ζάμπια

7 086,65

Ζιμπάμπουε

30 262,59
Σύνολο

1 315 964,78

