
ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1296/2005

z dnia 5 sierpnia 2005 r.

weryfikujące maksymalną kwotę opłaty produkcyjnej B oraz zmieniające cenę minimalną za buraki
B w sektorze cukru na rok gospodarczy 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. 15 ust. 8 tiret
drugie i trzecie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 15 ust. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr
1260/2001 stanowi, że straty wynikające z obowiązku
wywozu nadwyżki cukru wspólnotowego mają być
pokrywane, w pewnych granicach, opłatami produkcyj-
nymi w odniesieniu do produkcji cukru A i B, izoglukozy
A i B oraz syropu inulinowego A i B.

(2) Artykuł 15 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001
stanowi, że w przypadku gdy wpływy gotówkowe
spodziewane z podstawowej opłaty produkcyjnej
i opłaty wyrównawczej B, które nie mogą przekroczyć,
odpowiednio, 2 % i 30 % ceny interwencyjnej za cukier
biały na dany rok gospodarczy, mogą nie pokryć prze-
widywanych strat całkowitych za bieżący rok gospo-
darczy, maksymalna wartość procentowa opłaty wyrów-
nawczej B ma zostać dostosowana do wysokości
niezbędnej do pokrycia wspomnianych całkowitych
strat, nie przekraczając jednakże 37,5 %.

(3) Zgodnie z tymczasowymi danymi dostępnymi obecnie,
wpływy gotówkowe z opłat wyrównawczych za rok
gospodarczy 2005/06, które mają zostać uzyskane
przed dostosowaniem, mogą być niższe niż równowar-
tość średniej straty pomnożona przez nadwyżkę przezna-
czoną na wywóz. Dlatego też maksymalna wysokość

opłaty wyrównawczej B za rok 2005/06 powinna zostać
podniesiona do 37,5 % ceny interwencyjnej za cukier
biały.

(4) Artykuł 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr
1260/2001 ustala cenę minimalną za buraki B w wyso-
kości 32,42 EUR za tonę, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 5
tego rozporządzenia, który przewiduje odpowiednie
dostosowanie ceny za buraki B w wypadku dostosowania
minimalnej wysokości opłaty wyrównawczej B.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na rok gospodarczy 2005/2006 maksymalna wysokość opłaty
wyrównawczej B, określonej w art. 15 ust. 4 tiret pierwsze
rozporządzenia (WE) nr 1260/2001, zostaje zwiększona do
37,5 % ceny interwencyjnej za cukier biały.

Artykuł 2

Na rok gospodarczy 2005/2006 cena minimalna za buraki B,
określona w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr
1260/2001, ustalona jest zgodnie z art. 15 ust. 5 tego rozpo-
rządzenia w wysokości 28,84 EUR za tonę.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 5 sierpnia 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 987/2005 (Dz.U. L 167
z 29.6.2005, str. 12).


