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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 854/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Σεπτεμβρίου 2010
σχετικά με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής που
ζητήθηκαν από την 8η έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2010 για προϊόντα του τομέα της ζάχαρης στο
πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και την αναστολή της υποβολής αιτήσεων για τα
πιστοποιητικά αυτά
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης
Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο
διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών
προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα
πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 891/2009 της Επιτροπής, της 25ης
Σεπτεμβρίου 2009, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορι
σμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα της
ζάχαρης (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι ποσότητες τις οποίες αφορούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών
εισαγωγής που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές από την
8η έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2010 σύμφωνα με τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 891/2009, υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσό
τητα με αύξοντα αριθμό 09.4320.

(2)

Υπό τις περιστάσεις αυτές, πρέπει να καθοριστεί συντελεστής
κατανομής για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής όσον
αφορά τον αύξοντα αριθμό 09.4320 σύμφωνα με τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006. Πρέπει να ανασταλεί η υπο
βολή συμπληρωματικών αιτήσεων πιστοποιητικών για τον εν
λόγω αύξοντα αριθμό έως το τέλος της περιόδου εμπορίας,
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 891/2009,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
1.
Για τις ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις πιστο
ποιητικών εισαγωγής βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 891/2009
από την 8η έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2010 εφαρμόζονται οι συντε
λεστές κατανομής που προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
2.
Η υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων πιστοποιητικών που
αντιστοιχούν στους αύξοντες αριθμούς, οι οποίοι αναφέρονται στο
παράρτημα, αναστέλλεται έως το τέλος της περιόδου εμπορίας
2010/11.
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, 27 Σεπτεμβρίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL»
Περίοδος εμπορίας 2010/2011
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 8.9.2010 έως 14.9.2010
Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής
(σε %)

Χώρα

09.4317

Αυστραλία

—

09.4318

Βραζιλία

—

09.4319

Κούβα

—

09.4320

Οποιαδήποτε τρίτη χώρα

09.4321

Ινδία

5,0039

Συμπληρωματικές αιτήσεις

έχουν ανασταλεί

—

— Άνευ αντικειμένου: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.

«Ζάχαρη Βαλκανίων»
Περίοδος εμπορίας 2010/2011
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 8.9.2010 έως 14.9.2010
Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής
(σε %)

Χώρα

09.4324

Αλβανία

—

09.4325

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

(1 )

09.4326

Σερβία, Μαυροβούνιο και Κοσσυφοπέ
διο (*)

(1 )

09.4327

Πρώην Γιουγκοσλαβική
της Μακεδονίας

—

09.4328

Κροατία

Δημοκρατία

Συμπληρωματικές αιτήσεις

(1 )

— Άνευ αντικειμένου: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.
(*) Κοσσυφοπέδιο βάσει του ψηφίσματος 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
(1) Άνευ αντικειμένου: οι αιτούμενες ποσότητες δεν υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες και χορηγούνται πλήρως.

«Ζάχαρη έκτακτης εισαγωγής» και «Βιομηχανική ζάχαρη εισαγωγής»
Περίοδος εμπορίας 2010/2011
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 8.9.2010 έως 14.9.2010
Αύξων αριθμός

Τύπος

Συντελεστής κατανομής
(σε %)

09.4380

Έκτακτης εισαγωγής

—

09.4390

Βιομηχανική ζάχαρη εισαγωγής

—

— Άνευ αντικειμένου: δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.

Συμπληρωματικές αιτήσεις

