
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1065/2007

z dnia 17 września 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 493/2006 w odniesieniu do środków przejściowych w ramach
reformy wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru

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. 44,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 493/2006
z dnia 27 marca 2006 r. ustanawiającego środki prze-
jściowe w ramach reformy wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru i zmieniającego rozporządzenia (WE)
nr 1265/2001 i (WE) nr 314/2002 (2) przewiduje wyco-
fanie zapobiegawcze. Dlatego w przypadku przekro-
czenia pewnego progu produkcję każdego przedsiębior-
stwa objętą kwotą uznaje się za wycofaną w rozumieniu
art. 19 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 lub, na
wniosek przedsiębiorstwa, który należy złożyć przed
dniem 31 stycznia 2007 r., za produkt pozakwotowy
w rozumieniu art. 12 wspomnianego rozporządzenia.

(2) Z dniem 31 stycznia 2007 r. producenci izoglukozy,
w przeciwieństwie do producentów cukru, nie byli
w stanie złożyć takiego wniosku, zważywszy na ciągły
charakter ich produkcji, która odbywa się przez cały rok.
W trosce o zapewnienie równego traktowania, aby
umożliwić producentom izoglukozy podjęcie przemy-
ślanej decyzji i złożenie właściwego wniosku, należy
przesunąć w ich przypadku wymieniony wyżej osta-
teczny termin na koniec roku gospodarczego
2006/2007.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 493/2006.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 3 rozporządzenia (WE) nr 493/2006 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„1. W odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa część
produkcji cukru, izoglukozy i syropu inulinowego z roku
gospodarczego 2006/2007, która jest produkowana
w ramach kwoty przyznanej zgodnie z kwotą określoną
w załączniku IV i która przekracza próg ustanowiony
zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, uznaje się za wycofaną
w rozumieniu art. 19 rozporządzenia (WE) nr 318/2006
lub, na wniosek zainteresowanego przedsiębiorstwa złożony
przed dniem 31 stycznia 2007 r. w przypadku cukru i przed
dniem 30 września 2007 r. w przypadku izoglukozy,
w całości lub części za produkt pozakwotowy
w rozumieniu art. 12 wspomnianego rozporządzenia.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 17 września 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 247/2007 (Dz.U. L 69 z 9.3.2007,
str. 3).

(2) Dz.U. L 89 z 28.3.2006, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 739/2007 (Dz.U. L 169
z 29.6.2007, str. 22).


