
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1541/2006

z dnia 13 października 2006 r.

określające współczynnik ustanawiający próg wycofania, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 493/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia
20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 493/2006
z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiające środki przejściowe
w ramach reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze
cukru i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1265/2001
i (WE) nr 314/2002 (2), w szczególności jego art. 3 ust. 2
lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 493/2006 przewiduje,
że dla każdego przedsiębiorstwa część produkcji cukru,
izoglukozy i syropu inulinowego z roku gospodarczego
2006/2007, wyprodukowana w ramach kwoty przydzie-
lonej na podstawie kwot określonych w załączniku IV do
wspomnianego rozporządzenia i która przekracza okreś-
lony próg, uznaje się za wycofaną w rozumieniu art. 19
rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(2) Aby ustanowić próg, o którym mowa, współczynnik
określa się najpóźniej dnia 15 października 2006 r.
przez podzielenie kwot ogółem, których zrzeczono się
w roku gospodarczym 2006/2007 w danym państwie
członkowskim na mocy art. 3 rozporządzenia Rady
(WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawia-
jącego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu
cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporzą-
dzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania
wspólnej polityki rolnej (3) przez kwotę określoną dla
tego państwa członkowskiego w załączniku IV do rozpo-
rządzenia (WE) nr 493/2006.

(3) Aby określić ten współczynnik, należy uwzględnić komu-
nikat Komisji z dnia 29 września 2006 r. w sprawie
szacowanej dostępności środków finansowych na przy-
znanie pomocy restrukturyzacyjnej na rok gospodarczy
2006/2007, w ramach wykonania rozporządzenia Rady
(WE) nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system
restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspól-
nocie (4), przyjęty zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporzą-
dzenia (WE) nr 968/2006 ustanawiającego szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE)
nr 320/2006 ustanawiającego tymczasowy system
restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspól-
nocie (5).

(4) Należy zatem określić współczynnik ustanawiający próg
wycofania na rok gospodarczy 2006/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Współczynnik, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. b) rozpo-
rządzenia (WE) nr 493/2006, określa się następująco:

a) Belgia: 0,1945;

b) Hiszpania: 0,0863;

c) Francja (kontynentalna): 0,0074;

d) Irlandia: 1,0000;

e) Włochy: 0,4936;

f) Niderlandy: 0,0848;

g) Portugalia: 0,4422;

h) Szwecja: 0,1156;

i) inne państwa członkowskie: 0,0000.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1.
(2) Dz.U. L 89 z 28.3.2006, str. 11. Rozporządzenie zmienione rozpo-

rządzeniem Komisji (WE) nr 769/2006 (Dz.U. L 134 z 20.5.2006,
str. 19).

(3) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42.
(4) Dz.U. C 234 z 29.9.2006, str. 9.
(5) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 32.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 października 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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