
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1542/2005

z dnia 22 września 2005 r.

zmieniające 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. 5a oraz
art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Stawki refundacji stosowane od dnia 26 sierpnia 2005 r.
do produktów wymienionych w Załączniku, wywożo-
nych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu,
zostały ustalone rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1392/2005 (2).

(2) Z zastosowania reguł i kryteriów zawartych
w rozporządzeniu (WE) nr 1392/2005 do informacji

posiadanych przez Komisję wynika, iż obecnie stosowane
stawki refundacji wywozowych powinny zostać zmie-
nione zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporzą-
dzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji określone w rozporządzeniu (WE)
nr 1392/2005 zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
23 września 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 września 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 221 z 26.8.2005, str. 20.



ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji stosowane od dnia 23 września 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 39,47 39,47
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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.


