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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 470/2011
z dne 16. maja 2011
o spremembi Uredbe (ES) št. 828/2009 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja
proizvodov iz tarifne številke 1701 v sektorju sladkorja v okviru preferencialnih sporazumov za
tržna leta od 2009/2010 do 2014/2015
najmanj razvitih držav v Prilogi I k Uredbi (ES)
št. 732/2008, upravičena do uvrstitve v Prilogo I k
Uredbi (ES) št. 828/2009.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1528/2007 z dne
20. decembra 2007 o uporabi ureditev za blago s poreklom
iz nekaterih držav iz skupine afriških, karibskih in pacifiških
držav (AKP), določenih v sporazumih, ki vzpostavljajo ali vodijo
k vzpostavitvi sporazumov o gospodarskem partnerstvu (1), in
zlasti člena 9(5) Uredbe,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 z dne 22. julija
2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov v
obdobju od 1. januarja 2009 do 31. decembra 2011 in spre
membah uredb (ES) št. 552/97, (ES) št. 1933/2006 in uredb
Komisije (ES) št. 1100/2006 in (ES) št. 964/2007 (2) ter zlasti
člena 11(7) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

V skladu s členom 1(4) Uredbe Komisije (ES)
št. 828/2009 (3) je država, ki je uvrščena v seznam v
Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1528/2007 ali v seznam

(2)

Uganda, ki je ena od najmanj razvitih držav s seznama
najmanj razvitih držav v Prilogi I k Uredbi (ES)
št. 732/2008, je zaprosila Komisijo za uvrstitev na
seznam v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 828/2009. Uganda
proizvaja sladkor in je zato potencialna izvoznica v
Evropsko unijo.

(3)

Uredbo (ES) št. 828/2009 je zato treba ustrezno spreme
niti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih
trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Del I Priloge I k Uredbi (ES) št. 828/2009 se nadomesti z
besedilom iz Priloge k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. maja 2011
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

(1) UL L 348, 31.12.2007, str. 1.
(2) UL L 211, 6.8.2008, str. 1.
(3) UL L 240, 11.9.2009, str. 14.
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PRILOGA
„Del I: Najmanj razvite države
Oznaka skupine

Tretja država

Referenčna številka

Najmanj razvite države, ki niso
AKP

Bangladeš

09.4221

Kambodža
Laos
Nepal

Najmanj razvite države AKP

Benin
Burkina Faso
Demokratična republika Kongo
Etiopija
Madagaskar
Malavi
Mozambik
Senegal
Sierra Leone
Sudan
Tanzanija
Togo
Uganda
Zambija

09.4231“

