
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1789/2005

z dnia 28 października 2005 r.

ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym
na okres od 1 do 30 listopada 2005 r.

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. 7 ust. 5 tiret
piąte,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001
przewiduje możliwość podjęcia decyzji o przyznaniu
refundacji produkcyjnych do produktów, o których
mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) i f) wymienionego rozporzą-
dzenia, do syropów, o których mowa w lit. d) wyminio-
nego ustępu, i do chemicznie czystej fruktozy (lewulozy)
określonej kodem CN 1702 50 00 jako produktu pośred-
niego, wykorzystywanych do wytwarzania niektórych
produktów przemysłu chemicznego, o ile podlegają one
jednej z sytuacji określonych w art. 23 ust. 2 Traktatu.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1265/2001 z dnia
27 czerwca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001
w odniesieniu do przyznawania refundacji produkcyjnych
do niektórych produktów cukrowych stosowanych

w przemyśle chemicznym (2) przewiduje określenie tych
refundacji w oparciu o refundacje ustalone do cukru
białego.

(3) Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 1265/2001 przewi-
duje, że refundacja produkcyjna do cukru białego usta-
lana jest comiesięcznie dla okresów rozpoczynających się
pierwszego dnia każdego miesiąca.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundację produkcyjną do cukru białego, o której mowa w art.
4 rozporządzenia (WE) nr 1265/2001, ustala się w wysokości
33,715 EUR/100 kg netto na okres od 1 do 30 listopada 2005 r.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 października 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). (2) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 63.


