
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 37/2007

z dnia 17 stycznia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 990/2006 otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż
znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1) w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 10 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr
990/2006 (2) przewidziano, że obowiązek wywozu jest
objęty zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa
różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą
w dniu przetargu a ceną ofertową i nigdy nie niższa
niż 25 EUR za tonę.

(2) Ze względu na różnicę cen żyta na rynku wywozu oraz
na rynku wewnętrznym, podmioty gospodarcze, które
wygrały przetarg na wywóz partii żyta, mogłyby
skorzystać z interesującej finansowo możliwości odsprze-
daży żyta na rynku wewnętrznym, tracąc przy tym
wspomniane zabezpieczenie. W celu zapobieżenia tej
sytuacji oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjo-
nowania procedur przetargowych objętych rozporządze-
niem (WE) nr 990/2006 należy podnieść wysokość
zabezpieczenia w odniesieniu do żyta.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 990/2006.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 990/2006 otrzymuje
brzmienie:

„2. Na zasadzie odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporzą-
dzenia (EWG) nr 2131/93 obowiązek wywozu jest objęty
zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy
między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu
a ceną ofertową i nigdy nie niższa niż 50 EUR za tonę żyta
oraz 25 EUR za tonę innych zbóż. Połowę kwoty stano-
wiącej zabezpieczenie wpłaca się z chwilą wydania pozwo-
lenia na wywóz, a pozostałą część przed odbiorem zboża
z miejsca składowania.”.

Artykuł 2

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 17 stycznia 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187
z 19.7.2005, str. 11).

(2) Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1349/2006 (Dz.U. L 250
z 14.9.2006, str. 6).


