
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 805/2005

z dnia 26 maja 2005 r.

ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary
nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

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), szczególnie jego art. 27 ust. 5 lit. a)
oraz ust. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 27 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr
1260/2001 stanowi, iż różnica między cenami na
rynku światowym produktów wymienionych w art. 1
ust. 1 lit. a), c), d), f), g) i h) tego rozporządzenia,
a cenami wewnątrz Wspólnoty może zostać pokryta za
pomocą refundacji wywozowej, gdy produkty te są
wywożone jako towary wymienione w załączniku V do
wymienionego rozporządzenia. Rozporządzenie Komisji
(WE) nr 1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawia-
jące wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu
przyznawania refundacji wywozowych do niektórych
produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte
załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria dla ustalania
wysokości sum takich refundacji (2) określa produkty,
dla których należy ustalić stawkę refundacji, którą stosuje
się w przypadku gdy produkty te wywożone są jako
towary wymienione w załączniku I rozporządzenia
(WE) nr 1260/2001.

(2) Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1520/2000, raz w miesiącu ustala się stawkę refundacji
na 100 kg każdego z rozpatrywanych produktów podsta-
wowych.

(3) Artykuł 27 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001
określa, iż refundacja wywozowa do produktu jako

składnika towaru nie może być wyższa niż ta obowiązu-
jąca w stosunku do tego samego produktu wywożonego
bez dalszego przetwarzania.

(4) Zważywszy na fakt, iż obecnie niemożliwe jest określenie
sytuacji na rynku w ciągu kilku następnych miesięcy,
refundacje, o których mowa w niniejszym rozporzą-
dzeniu, mogą być ustalone z wyprzedzeniem.

(5) Ustalenie z wyprzedzeniem wysokich stawek refundacji
może zagrozić zobowiązaniom podjętym w odniesieniu
do ewentualnych refundacji wywozowych do produktów
rolnych – składników towaru, należącego do grupy
towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu.
W takich sytuacjach niezbędne jest zatem podjęcie
środków ostrożności, nie stając jednak na przeszkodzie
zawieraniu umów długoterminowych. Ustalenie
specjalnej stawki refundacji dla celów ustalenia refundacji
z wyprzedzeniem jest środkiem, który pozwala na osiąg-
nięcie tych różnych celów.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji stosowane do produktów podstawowych
wymienionych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr
1520/2000 i w art. 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr
1260/2001, wywożonych jako towary wymienione
w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, ustala
się, jak podano w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 maja
2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2005 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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(1) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6
z 10.1.2004, str. 16).

(2) Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 886/2004 (Dz.U. L 168
z 1.5.2004, str. 14).



ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji stosowane od dnia 27 maja 2005 r. do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych
jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (1)

Kod CN Opis

Stawka refundacji na 100 kg (w EUR)

W przypadku ustalania refun-
dacji z wyprzedzeniem Inne

1701 99 10 Cukier biały 36,67 36,67
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(1) Stawki określone w niniejszym załączniku nie mają zastosowania do wywozu do Bułgarii z dniem 1 pazdziernika 2004 r. oraz do
towarów wymienionych w tabelach I i II Protokołu nr 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską
z dnia 22 lipca 1972 r. wywożonych do Konfederacji Szwajcarskiej lub do Księstwa Lichtensteinu z dniem 1 lutego 2005 r.


