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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 509/2008
av den 6 juni 2008
om fastställande av den slutliga tilläggskvantiteten för rörråsocker med ursprung i AVS-länderna
och Indien för leverans till raffinaderier för regleringsåret 2007/08
tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07,
2007/08 och 2008/09 avseende öppnande och förvaltning av tullkvoter för rörråsocker för raffinering med
ursprung i de minst utvecklade länderna, och tillämpningsföreskrifter för import av produkter enligt HS-nummer 1701 med ursprung i de minst utvecklade länderna (3).

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 318/2006 av den
20 februari 2006 om den gemensamma organisationen av
marknaden för socker (1), särskilt artikel 29.4 andra stycket, och

(4)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 1545/2007
av den 20 december 2007 om fastställande av tilläggskvantiteten för rörråsocker med ursprung i AVS-länderna
och Indien för leverans till raffinaderier under perioden
1 oktober 2007–30 september 2008 (4) och kommissionens förordning (EG) nr 97/2008 av den 1 februari 2008
om fastställande av en tilläggskvantitet för rörråsocker
med ursprung i AVS-länderna och Indien för leverans
till raffinaderier för regleringsåret 2007/08 (5), fastställs
redan tilläggskvantiteter på 80 000 respektive 120 000
ton. Den slutliga tilläggskvantiteten för socker bör därför
fastställas till 86 597 ton för regleringsåret 2007/08.

(5)

En tillräcklig försörjning av raffinaderierna kan endast
garanteras om de traditionella exportavtalen mellan mottagarländerna följs. Det behövs således en uppdelning
mellan de olika mottagarländerna eller grupperna av
mottagarländer. När det gäller Indien öppnas en kvantitet
på 6 000 ton, vilket innebär att den totala kvantiteten för
regleringsåret 2007/08 för Indien uppgår till 20 000 ton.
Detta anses vara en ekonomiskt lönsam transportkvantitet. De återstående kvantiteterna bör fastställas för AVSländerna, som kollektivt har åtagit sig att fördela kvantiteterna emellan sig, för att se till att raffinaderierna får
tillräcklig försörjning.

(6)

Före importen av tilläggssockret bör raffinaderierna
komma överens med mottagarländerna och handeln
om hur leverans och transport ska gå till. För att raffinaderierna ska få tid att förbereda sig för ansökan om
importlicenser bör denna förordning träda i kraft samma
dag som den offentliggörs.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för socker.

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

Enligt artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006 ska
importtullar tillfälligt upphöra under regleringsåren
2006/07, 2007/08 och 2008/09 för en tilläggskvantitet
rörråsocker med ursprung i de stater som anges i bilaga
VI till den förordningen för att ge gemenskapens raffinaderier en tillräcklig försörjning av produkter.

Denna tilläggskvantitet bör beräknas i enlighet med artikel 19 i kommissionens förordning (EG) nr 950/2006 av
den 28 juni 2006 om tillämpningsföreskrifter för regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 för import
och raffinering av produkter från sockersektorn inom
ramen för vissa tullkvoter och förmånsavtal (2), på grundval av en uttömmande försörjningsprognos för gemenskapen i fråga om råsocker.

För regleringsåret 2007/08 pekar uppgifterna på att det
måste importeras en tilläggskvantitet råsocker för raffinering på 286 597 ton uttryckt i vitsockerekvivalenter
för att behovet i gemenskapens raffinaderier ska kunna
tillgodoses. Denna tilläggskvantitet inbegriper en uppskattning av ansökningar om importlicenser under de
sista månaderna av regleringsåret 2007/08 när det gäller
den import som avses i artikel 3.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1100/2006 av den 17 juli 2006 om
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Utöver de kvantiteter som fastställs i förordningarna (EG) nr 1545/2007 och (EG) nr 97/2008 ska en slutlig
tilläggskvantitet för rörråsocker på 86 597 ton uttryckt i vitsockerekvivalenter fastställas för regleringsåret
2007/08:
a) 80 597 ton uttryckt som vitt socker med ursprung i de stater som räknas upp i bilaga VI till förordning
(EG) nr 318/2006, med undantag för Indien.
b) 6 000 ton uttryckt som vitt socker med ursprung i Indien.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 juni 2008.
På kommissionens vägnar
Mariann FISCHER BOEL
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