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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 509/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Ιουνίου 2008
σχετικά με τον καθορισμό της τελικής συμπληρωματικής ποσότητας ακατέργαστης ζάχαρης
ζαχαροκάλαμου καταγωγής κρατών ΑΚΕ και Ινδίας για τον εφοδιασμό των εργοστασίων
ραφιναρίσματος κατά την περίοδο εμπορίας 2007/08
τη θέσπιση για τα έτη εμπορίας 2006/07, 2007/08 και
2008/09 λεπτομερών κανόνων σχετικά με το άνοιγμα και
τη διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων για την ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο για ραφινάρισμα, καταγωγής των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, καθώς και λεπτομερών κανόνων οι οποίοι θα εφαρμόζονται στις εισαγωγές των
προϊόντων της κλάσης 1701 καταγωγής των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (3).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής
Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον
τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο,

(4)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1545/2007 της Επιτροπής, της
20ής Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό συμπληρωματικής ποσότητας ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμου καταγωγής κρατών ΑΚΕ και Ινδίας για τον εφοδιασμό
των εργοστασίων ραφιναρίσματος κατά την περίοδο από την
1η Οκτωβρίου 2007 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 (4), και
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 97/2008 της Επιτροπής, της 1ης
Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τον καθορισμό συμπληρωματικής ποσότητας ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμου
καταγωγής κρατών ΑΚΕ και Ινδίας για τον εφοδιασμό των
εργοστασίων ραφιναρίσματος κατά την περίοδο εμπορίας
2007/08 (5), καθορίστηκαν ήδη συμπληρωματικές ποσότητες 80 000 τόνων και 120 000 τόνων αντιστοίχως. Ως εκ
τούτου, ενδείκνυται να καθοριστεί η τελική συμπληρωματική
ποσότητα ζάχαρης 86 597 τόνων για την περίοδο εμπορίας
2007/08.

(5)

Ο επαρκής εφοδιασμός των εργοστασίων ραφιναρίσματος
μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την τήρηση των παραδοσιακών συμφωνιών εξαγωγής μεταξύ των δικαιούχων χωρών.
Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η κατανομή της ποσότητας
μεταξύ των δικαιούχων χωρών ή ομάδων χωρών. Όσον
αφορά την Ινδία, ανοίγεται ποσότητα 6 000 τόνων και
έτσι η συνολική ποσότητα για τη χώρα αυτή στο πλαίσιο
της περιόδου εμπορίας 2007/08 ανέρχεται σε 20 000
τόνους, ποσότητα η οποία θεωρείται οικονομικά βιώσιμη.
Η υπόλοιπη ποσότητα πρέπει να καθοριστεί για τα κράτη
ΑΚΕ, που έχουν δεσμευθεί συλλογικά να συμφωνήσουν
μεταξύ τους διαδικασίες κατανομής των ποσοτήτων, ώστε
να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος εφοδιασμός των εργοστασίων
ραφιναρίσματος.

(6)

Πριν από την εισαγωγή της ανωτέρω συμπληρωματικής
ποσότητας ζάχαρης, τα εργοστάσια ραφιναρίσματος πρέπει
να ρυθμίσουν τα θέματα προμήθειας και μεταφοράς με τις
δικαιούχους χώρες και με τον κλάδο. Για να τους δοθεί η
δυνατότητα να συντάξουν εγκαίρως τις αιτήσεις έκδοσης
πιστοποιητικών, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί η έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού από την ημερομηνία δημοσίευσής του.

(7)

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
318/2006 ορίζει ότι για να εξασφαλιστεί επαρκής εφοδιασμός των κοινοτικών εργοστασίων ραφιναρίσματος ζάχαρης
κατά τις περιόδους εμπορίας 2006/07, 2007/08 και
2008/09, αναστέλλεται η επιβολή εισαγωγικών δασμών
στη συμπληρωματική ποσότητα ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμου καταγωγής των κρατών που αναφέρονται στο
παράρτημα VI του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Η εν λόγω συμπληρωματική ποσότητα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
950/2006 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2006, για τον
καθορισμό, για τις περιόδους εμπορίας 2006/07, 2007/08
και 2008/09, των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή και το ραφινάρισμα προϊόντων του τομέα της ζάχαρης
στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών (2), με βάση πλήρες κοινοτικό ισοζύγιο προβλέψεων εφοδιασμού για την ακατέργαστη ζάχαρη.

(3)

Για την περίοδο εμπορίας 2007/08, το ισοζύγιο δείχνει την
ανάγκη εισαγωγής συμπληρωματικής ποσότητας ακατέργαστης ζάχαρης για ραφινάρισμα 286 597 τόνων που εκφράζεται ως ισοδύναμο λευκής ζάχαρης, ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες εφοδιασμού των κοινοτικών εργοστασίων ραφιναρίσματος. Στην εν λόγω συμπληρωματική ποσότητα περιλαμβάνεται εκτίμηση των αιτήσεων πιστοποιητικών εισαγωγής
κατά τους τελευταίους μήνες της περιόδου εμπορίας
2007/08, όσον αφορά τις εισαγωγές που αναφέρονται στο
άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1100/2006 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2006, για

(1) ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2007 (ΕΕ L 283 της
27.10.2007, σ. 1).
(2) ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 371/2007 (ΕΕ L 92 της 3.4.2007,
σ. 6).

(3) ΕΕ L 196 της 18.7.2006, σ. 3.
(4) ΕΕ L 337 της 21.12.2007, σ. 67.
(5) ΕΕ L 29 της 2.2.2008, σ. 3.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Επιπλέον των ποσοτήτων που ορίζουν οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1545/2007 και (ΕΚ) αριθ. 97/2008, καθορίζεται
τελική ποσότητα 86 597 τόνων συμπληρωματικής ακατέργαστης ζάχαρης ζαχαροκάλαμου σε ισοδύναμο λευκής
ζάχαρης για την περίοδο εμπορίας 2007/08 ως εξής:
α) 80 597 τόνοι εκφραζόμενοι ως λευκή ζάχαρη καταγωγής των κρατών που αναφέρονται στο παράρτημα VI του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, εξαιρουμένης της Ινδίας·
β) 6 000 τόνοι εκφραζόμενοι ως λευκή ζάχαρη καταγωγής Ινδίας.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2008.
Για την Επιτροπή
Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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