
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 750/2007

z dnia 28 czerwca 2007 r.

ustanawiające, że nie zostały wykorzystane niektóre limity dotyczące wydawania pozwoleń na
przywóz produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i umów

preferencyjnych

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 950/2006
z dnia 28 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady
przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych w latach gospo-
darczych 2006/2007, 2007/2008 i 2008/2009 w ramach
niektórych kontyngentów taryfowych i umów preferencyj-
nych (2), w szczególności jego art. 5 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Obliczenia, o których mowa w art. 5 ust. 2 rozporzą-
dzenia (WE) nr 950/2006, wykazały, że ilości cukru są
jeszcze dostępne w ramach zobowiązań do dostawy

cukru preferencyjnego, ustalonych na mocy art. 12
rozporządzenia (WE) nr 950/2006, o numerach porząd-
kowych 09.4332, 09.4335, 09.4336, 09.4338, 09.4341,
09.4343, 09.4346 i 09.4351.

(2) W tych okolicznościach Komisja musi zaznaczyć, że
dane limity nie zostały wykorzystane,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Limity zobowiązań do dostawy cukru preferencyjnego
o numerach porządkowych 09.4332, 09.4335, 09.4336,
09.4338, 09.4341, 09.4343, 09.4346 i 09.4351 na okres
dostawy 2006–2007 nie zostały wykorzystane.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 czerwca 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 ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2011/2006 (Dz.U. L 384 z 29.12.2006,
str. 1).

(2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2031/2006 (Dz.U. L 414 z 30.12.2006,
str. 43).


