
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 891/2007

z dnia 26 lipca 2007 r.

ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

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. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1722/93 z dnia
30 czerwca 1993 r. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1766/82
i (EWG) nr 1418/76 dotyczące refundacji produkcyjnych
w sektorach zbóż i ryżu, odpowiednio (2), określiło
warunki przyznawania refundacji produkcyjnych.
Podstawa wyliczenia została określona w art. 3 tego
rozporządzenia. Tak wyliczona refundacja, zróżnicowana,
w razie potrzeby, dla skrobi ziemniaczanej, powinna być
ustalana raz w miesiącu i może być zmieniana, jeśli ceny
kukurydzy i/lub pszenicy ulegną znaczącej zmianie.

(2) W celu określenia dokładnej kwoty do wypłaty przy
wyliczaniu ustalanych przez niniejsze rozporządzenie

refundacji produkcyjnych należy użyć współczynników
podanych w załączniku II do rozporządzenia (EWG)
nr 1722/93.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundację produkcyjną wyrażoną na tonę skrobi kukurydzianej
o której mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG)
nr 1722/93, ustala się w wysokości:

a) 0,00 EUR/t dla skrobi kukurydzianej, pszennej i jęczmiennej;

b) 0,00 EUR/t dla skrobi ziemniaczanej.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2007 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187
z 19.7.2005, str. 11).

(2) Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 112. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1950/2005 (Dz.U. L 312 z 29.11.2005, str. 18).


