
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1685/2004

z dnia 29 września 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1327/2004 w sprawie stałego przetargu z tytułu roku gospo-
darczego 2004/2005 ustalającego opłaty wyrównawcze i/lub refundacje wywozowe do cukru

białego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia
19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w
sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 22 ust. 2, jego art.
27 ust. 5 i 15 i jego art. 33 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Komisji (WE) nr
1327/2004 (2) ustala daty upływu terminów przedsta-
wiania ofert dla poszczególnych przetargów częściowych.
Z uwagi na to, iż 1 i 2 listopada jest dniem wolnym od
pracy w większości państw członkowskich, oraz ze
względów administracyjnych, przetarg przewidziany w
czwartek 4 listopada 2004 r. nie odbędzie się. W konsek-
wencji należy zmienić wspomniany art. 4 ust. 2.

(2) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 4 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1327/2004
czwarte tiret zastępuje się poniższym tekstem:

„— 11 i 25 listopada 2004 r.,”

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zmieniają ogłoszenie o przetargu
uwzględniając zmiany przewidziane w art. 1.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz. U. L 178 z dnia 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz. U. L 6
z dnia 10.1.2004, str. 16).

(2) Dz. U. L 246 z dnia 20.7.2004, str. 23.


