
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1005/2005

z dnia 30 czerwca 2005 r.

ustalające pochodne ceny interwencyjne dla białego cukru w roku gospodarczym 2005/2006

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. 2 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 1260/2001 ustalił dla lat gospodarczych od
2001/2002 do 2005/2006 cenę interwencyjną dla
cukru białego w wysokości 631,90 EUR za tonę stoso-
waną na obszarach nieobjętych deficytem.

(2) Artykuł 2 ust. 1 lit. b) wyżej wymienionego rozporzą-
dzenia przewiduje, że pochodna cena interwencyjna dla
cukru białego jest ustalana każdego roku dla każdego
z obszarów deficytowych. Przy ustalaniu tych cen należy
uwzględnić różnice regionalne w cenach cukru, które
w przypadku normalnych zbiorów i swobodnego obrotu
produktem można przyjąć na podstawie naturalnych
warunków kształtowania cen rynkowych i po uwzględ-
nieniu zdobytego doświadczenia oraz kosztów transportu
cukru z obszarów objętych nadwyżką do obszarów defi-
cytowych.

(3) W celu stwierdzenia sytuacji deficytowej w danym
regionie dokonywane są prognozy w oparciu o dane
przekazywane przez Państwa Członkowskie, które
odnoszą się zarówno do zmian w spożyciu w danym

roku gospodarczym, jak również do prognoz dotyczą-
cych ewolucji dostępnej produkcji w kolejnym roku.
Dany region może zatem zostać uznany za deficytowy
wyłącznie w przypadku gdy przeprowadzone prognozy
jednoznacznie wskazują na wystąpienie deficytu.

(4) W tym kontekście prawdopodobieństwo wystąpienia
deficytowej sytuacji w zaopatrzeniu jest największe na
obszarach produkcji w Hiszpanii, Irlandii, Zjednoczonym
Królestwie, Portugalii i Finlandii.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do obszarów deficytowych Wspólnoty,
pochodną cenę interwencyjną dla cukru białego w roku gospo-
darczym 2005/2006 ustala się w wysokości:

a) 648,80 EUR na tonę dla wszystkich obszarów Hiszpanii;

b) 646,50 EUR na tonę dla wszystkich obszarów Irlandii
i Zjednoczonego Królestwa;

c) 646,50 EUR na tonę dla wszystkich obszarów Portugalii;

d) 646,50 EUR na tonę dla wszystkich obszarów Finlandii.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca
2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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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).


