
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 163/2007

z dnia 19 lutego 2007 r.

ustalające na rok gospodarczy 2005/2006 wysokość kwoty do uiszczenia przez producentów cukru
na rzecz sprzedawców buraków, z powodu różnicy pomiędzy maksymalną kwotą opłaty

podstawowej a kwotą tej opłaty

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. 18 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia
20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (2), w szczególności jego art. 44 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001
stanowi, że gdy podstawowa opłata lub opłata B jest
niższa od maksymalnej kwoty określonej w art. 15
ust. 3 i 4 wspomnianego rozporządzenia, dostosowanej,
w razie potrzeby, zgodnie z art. 15 ust. 5 wymienionego
rozporządzenia, producenci cukru muszą dokonać płat-
ności na rzecz sprzedawców buraków w wysokości 60 %
różnicy między maksymalną kwotą a kwotą do
uiszczenia opłaty podstawowej lub opłaty B. Artykuł 9
ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 314/2002 z dnia
20 lutego 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady
stosowania systemu kwot w sektorze cukru (3), który
stosuje się w dalszym ciągu do produkcji w roku gospo-
darczym 2005/2006, przewiduje, że kwoty, o których
mowa powyżej, ustala się w tym samym czasie co opłaty
produkcyjne i zgodnie z tą samą procedurą.

(2) W odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1296/2005 z dnia
5 sierpnia 2005 r. weryfikującym maksymalną kwotę
opłaty produkcyjnej B oraz zmieniającym cenę mini-
malną za buraki B (4) maksymalna kwota opłaty
B została ustalona na 37,5 % ceny interwencyjnej dla
cukru białego. Rozporządzenie Komisji (WE)
nr 164/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustalające na
rok gospodarczy 2005/2006 wysokość kwoty opłat
produkcyjnych w sektorze cukru (5) ustaliło opłatę
podstawową na 1,0022 %, a nie ustaliło kwoty opłaty
B. Z powodu tych różnic należy ustalić zgodnie z art.
18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1260/2001 kwoty,
jakie producenci cukru zapłacą sprzedawcom buraków
za tonę buraków A i B standardowej jakości.

(3) Komitet Zarządzający ds. Cukru nie wydał opinii
w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W odniesieniu do roku gospodarczego 2005/2006 kwoty,
o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1260/2001, uiszczane przez producentów cukru na
rzecz sprzedawców buraków, ustala się za tonę buraków
standardowej jakości na 0,492 EUR dla buraków A i na
18,372 EUR dla buraków typu B.

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 19 lutego 2007 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 zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 318/2006.

(2) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2011/2006 (Dz.U. L 384 z. 29.12.2006,
str. 1).

(3) Dz.U. L 50 z 21.2.2002, str. 40. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 952/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 39).

(4) Dz.U. L 205 z 6.8.2005, str. 20.
(5) Patrz: str. 17 niniejszego Dziennika Urzędowego.


