
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 254/2007

z dnia 8 marca 2007 r.

ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu
przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 38/2007

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), w szczególności jego art. 33 ust. 2 akapit
drugi oraz akapit trzeci lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 38/2007 z dnia 17
stycznia 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż
cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyj-
nych w Belgii, Republice Czeskiej, Hiszpanii, Irlandii,
Włoszech, na Węgrzech, w Polsce, Słowacji i Szwecji
z przeznaczeniem na wywóz (2) wymaga, by ogłaszano
częściowe przetargi.

(2) Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 38/2007
oraz po dokonaniu analizy ofert przedstawionych
w odpowiedzi na przetarg częściowy, zakończony

w dniu 7 marca 2007 r., właściwe będzie ustalenie
maksymalnych refundacji wywozowych dla tego prze-
targu.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Dla częściowego przetargu, który zakończył się w dniu 7 marca
2007 r., maksymalna refundacja wywozowa dla produktu
wymienionego w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
38/2007 wynosi 347,70 EUR/tonę.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 marca
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 marca 2007 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 1585/2006 (Dz.U. L 294
z 25.10.2006, str. 19).

(2) Dz.U. L 11 z 18.1.2007, str. 4.


