
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 953/2007

z dnia 9 sierpnia 2007 r.

ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze
cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

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,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 32 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 stanowi,
że różnica między cenami na rynku światowym na
produkty wyszczególnione w art. 1 ust. 1 lit. c), d) i g)
tego rozporządzenia a cenami na te produkty na rynku
wspólnotowym może być objęta refundacją wywozową.

(2) Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku cukru,
refundacje wywozowe powinny być ustalone zgodnie
z zasadami i kryteriami przewidzianymi w art. 32 i 33
rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

(3) Artykuł 33 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr
318/2006 stanowi, że ze względu na sytuację na rynku
światowym lub szczególne wymagania niektórych
rynków może zaistnieć konieczność zróżnicowania
refundacji w zależności od miejsca przeznaczenia.

(4) Refundacją mogą być objęte jedynie te produkty, które są
dopuszczone do swobodnego przepływu wewnątrz
Wspólnoty i które spełniają wymogi rozporządzenia
Komisji (WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.

ustalającego szczegółowe zasady wykonania rozporzą-
dzenia (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu
z państwami trzecimi w sektorze cukru (2).

(5) Refundacje wywozowe mogą zostać ustalone w celu
zmniejszenia luki konkurencyjnej między wywozem
Wspólnoty a wywozem państw trzecich. Wywóz wspól-
notowy do niektórych bliskich miejsc przeznaczenia i do
państw trzecich, przyznający produktom wspólnotowym
preferencyjne traktowanie w przywozie, ma obecnie
korzystną pozycję konkurencyjną. Refundacje wywozowe
do tych miejsc przeznaczenia powinny być zatem znie-
sione.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Refundacje wywozowe przewidziane w art. 32 rozporzą-
dzenia (WE) nr 318/2006 przyznaje się w odniesieniu do
produktów i ilości określonych w Załączniku do niniejszego
rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa
w ust. 2 niniejszego artykułu.

2. Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją na mocy
ust. 1 muszą spełniać wymogi określone w art. 3 i 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 951/2006.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 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 Komisji (WE) nr 247/2007 (Dz.U. L 69
z 9.3.2007, str. 3).

(2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 2031/2006 (Dz.U. L 414 z 30.12.2006,
str. 43).



ZAŁĄCZNIK

Refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie
nieprzetworzonym obowiązujące od dnia 10 sierpnia 2007 r. (a)

Kod produktu Miejsce przeznaczenia Jednostka miary Wysokość refundacji

1702 40 10 9100 S00 EUR/100 kg suchej masy 36,75

1702 60 10 9000 S00 EUR/100 kg suchej masy 36,75

1702 60 95 9000 S00 EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto 0,3675

1702 90 30 9000 S00 EUR/100 kg suchej masy 36,75

1702 90 60 9000 S00 EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto 0,3675

1702 90 71 9000 S00 EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto 0,3675

1702 90 99 9900 S00 EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto 0,3675 (1)

2106 90 30 9000 S00 EUR/100 kg suchej masy 36,75

2106 90 59 9000 S00 EUR/1 % sacharozy × 100 kg produktu netto 0,3675

NB: Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób:
S00: Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem: Albanii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry, Kosowa, Byłej

Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilli, Stolicy Apostolskiej (Watykanu), Lichtensteinu, gmin
Livigno oraz Campione d’Italia, wyspy Helgoland, Grenlandii, Wysp Owczych oraz obszarów Cypru, nad którymi Rząd
Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli.

(a) Ilości określone w niniejszym Załączniku nie mają zastosowania, począwszy od dnia 1 lutego 2005 r. zgodnie z decyzją Rady
2005/45/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia i tymczasowego stosowania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską
a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej Umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia
22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów znajdujących zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych (Dz.U. L 23 z 26.1.2005,
str. 17).

(1) Kwota podstawowa nie ma zastosowania do produktu określonego w pkt 2 Załącznika do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3513/92
(Dz.U. L 355 z 5.12.1992, str. 12).
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