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KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 444/2012,
24. mai 2012,
rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2011 avatud pakkumismenetluse raames toimuvas kuuendas
osalises pakkumiskutses kinnitatava suhkru minimaalse tollimaksumäära kohta
kaheksakohaliste koodide kohta ning minimaalset tolli
maksumäära muude CN-koodi alla kuuluva suhkru
kaheksakohaliste koodide kohta ei kehtestata.

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ)
nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude
ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoo
dete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle
artiklit 187 koostoimes artikliga 4,
ning arvestades järgmist:
(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2011 (2) on
2011/2012. turustusaastaks välja kuulutatud alaline
pakkumismenetlus CN-koodi 1701 alla kuuluva suhkru
vähendatud tollimaksumääraga impordiks.

(2)

Arvestades osalise pakkumiskutse alusel esitatud pakku
musi, peab komisjon otsustama, kas vastavalt rakendus
määruse (EL) nr 1239/2011 artiklile 6 kehtestada või
jätta kehtestamata minimaalne tollimaksumäär kaheksa
kohalise CN-koodi kohta.

(3)

Kuuenda osalise pakkumiskutse alusel esitatud pakku
muste põhjal tuleks minimaalne tollimaksumäär kehtes
tada teatavate CN-koodi 1701 alla kuuluva suhkru

(4)

Turu kiireks teavitamiseks ja meetme tõhusa haldamise
tagamiseks peaks käesolev määrus jõustuma Euroopa Liidu
Teatajas avaldamise päeval.

(5)

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee ei ole
eesistuja määratud tähtaja jooksul oma arvamust esita
nud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Rakendusmääruses (EL) nr 1239/2011 sätestatud pakkumisme
netluse raames kuuenda osalise pakkumiskutse puhul, mille
alusel tehtavate pakkumuste esitamise tähtaeg lõpeb 23. mail
2012, on minimaalne tollimaksumäär kehtestatud või ei ole
kehtestatud, nagu on sätestatud käesoleva määruse lisas CNkoodi 1701 alla kuuluva suhkru kaheksakohalise koodi kohta.
Artikkel 2
Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise
päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
Brüssel, 24. mai 2012
Komisjoni nimel
presidendi eest
põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

(1) ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.
(2) ELT L 318, 1.12.2011, lk 4.
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LISA
Minimaalne tollimaksumäär
(EUR/t)
Kaheksakohaline CN-kood

Minimaalne tollimaksumäär

1

2

1701 12 10

X

1701 12 90

X

1701 13 10

X

1701 13 90

—

1701 14 10

306,00

1701 14 90

—

1701 91 00

X

1701 99 10

340,00

1701 99 90

X

(—) Minimaalne tollimaksumäär kehtestamata (kõik pakkumused tagasi lükatud).
(X) Pakkumused puuduvad.

