Oddělení vydávání licencí

V Praze dne 16. května 2011

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel.: 222 871 620
fax: 222 871 765
e-mail: info@szif.cz

Zpracovala: Petra Bartyzal Munzarová, tel.: 222 871 423, e-mail: petra.munzarova@szif.cz

KOMODITNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – CUKR
Stanovení dodatečného množství na vývoz cukru nepodléhajícího
kvótám pro hospodářský rok 2010/2011
Dne 13. května 2011 bylo v Úředním věstníku EU vyhlášeno prováděcí nařízení Komise (ES) č.
461/2011, o změně nařízení (EU) č. 397/2010, kterým se stanoví množstevní omezení na
vývoz cukru a isoglukozy nepodléhající kvótám do konce hospodářského roku 2010/11.

Nařízením je navýšeno množství určené pro vývoz o 700 000 tun bílého cukru KN 1701 99
nepodléhajícího kvótám.

V případě vývozu těchto produktů platí podmínky stanovené NK č. 951/2006.

Uvedené nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku EU a
použitelné je od 04. 07. 2011.

Dále nařízení upravuje platnost licencí, která je 1.9.2011 – 31.12.2011.

Stanovení množství na vývoz cukru nepodléhajícího kvótám pro
hospodářský rok 2011/2012
Dne 16. dubna 2011 bylo v Úředním věstníku EU vyhlášeno prováděcí nařízení Komise (ES) č.
372/2011, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy
nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2011/2012.

Nařízením je určeno 650 000 tun bílého cukru KN 1701 99 nepodléhajícího kvótám na
vývoz pro všechny země určení kromě:
a) Třetích zemí: Andorry, Lichtenštejnska, Svatého stolce (Vatikánského městského státu),
San Marina, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska, Černé Hory, Albánie a Bývalé
jugoslávské republiky Makedonie;

b) Území členských států, která nejsou součástí celního území Unie: Faerských ostrovů,
Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melily, obcí Livigno a Campione d´Italia a oblastí Kyperské
republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;
c) Evropských území, za jejichž vnější vztahy zodpovídá členský stát a která nejsou
součástí celního území unie: Gibraltaru.

V případě vývozu těchto produktů platí podmínky stanovené NK č. 951/2006.

Uvedené nařízení vstoupilo v platnost sedmým dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku EU a
je použitelné od 01. 01. 2012.
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