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UREDBA KOMISIJE (ES) št. 82/2005
z dne 19. januarja 2005
o izdaji uvoznih dovoljenj za sladkor ter mešanice sladkorja in kakava s kumulacijo porekla v
državah AKP/ČDO in ES/ČDO
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

(2)

Zahtevki so bili predloženi nacionalnim organom v
skladu z Uredbo (ES) št. 192/2002 o izdajanju uvoznih
dovoljenj za skupno količino 112 000 ton, ki presega
količino, določeno s Sklepom 2001/822/ES.

(3)

Komisija mora torej določiti koeficient znižanja za izdajo
izvoznih dovoljenj ter ustaviti oddajanje novih zahtevkov
za dovoljenja za leto 2005 –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra
2001 o pridružitvi čezmorskih ozemelj Evropski skupnosti (1),
ob upoštevanju Uredbe Komisije št. 192/2002/ES z dne 31.
januarja 2002 o določitvi podrobnih pravil za izdajanje uvoznih
dovoljenj za sladkor ter mešanice sladkorja in kakava s kumulacijo porekla v državah AKP/ČDO ali ES/ČDO (2), in zlasti člena
6(3) Uredbe,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Uvozna dovoljenja, za katera so bili zahtevki v skladu s členom
6 Uredbe (ES) št. 192/2002 predloženi do 7. januarja 2005, se
izdajo za 25 % zahtevane količine.
Člen 2

ob upoštevanju naslednjega:

Oddaja novih zahtevkov za leto 2005 se ustavi.
(1)

Člen 6(4) priloge III Sklepa 2001/822/ES dovoljuje
kumulacijo porekla AKP/ČDO/ES za izdelke iz odstavka
17 in tarifni številki 1806 10 30 in 1806 10 90 za
največ 28 000 ton sladkorja letno.

Člen 3
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 19. januarja 2005
Za Komisijo
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
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