
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1263/2007

z dnia 26 października 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 290/2007 w odniesieniu do zapotrzebowania na cukier do
rafinacji, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006

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. 40 ust. 2 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2007 z dnia
16 marca 2007 r. ustalające, na rok gospodarczy
2007/2008, współczynnik procentowy, o którym
mowa w art. 19 rozporządzenia Rady (WE)
nr 318/2006, (2) ustaliło, w odniesieniu do wymienio-
nego roku gospodarczego, współczynnik procentowy
wycofania w wysokości 13,5 %.

(2) Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 290/2007
zmienił tradycyjne zapotrzebowanie sektora rafinacji na
cukier, o którym mowa w art. 29 ust. 1 i 2 rozporzą-
dzenia (WE) nr 318/2006, obniżając je o współczynnik
wycofania, zgodnie z przepisami art. 19 ust. 1 akapit
drugi rozporządzenia 318/2006 w wersji obowiązującej
w chwili przyjęcia rozporządzenia 290/2007. Zgodnie
z przepisami art. 19 rozporządzenia (WE) nr 318/2006

zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr
1260/2007 (3) wymienione zapotrzebowanie pozostaje
niezmienione w wyniku wycofania przeprowadzonego
w odniesieniu do cukru oraz izoglukozy wyprodukowa-
nych w ramach kwoty. Wymienione zapotrzebowanie
nie powinno zatem być obniżane.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(WE) nr 290/2007.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Skreśla się art. 2 rozporządzenia (WE) nr 290/2007.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 26 października 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

PL27.10.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 283/15

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1182/2007 (Dz.U. L 273 z 17.10.2007,
str. 1).

(2) Dz.U. L 78 z 17.3.2007, str. 20. (3) Patrz: str. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.


