
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1557/2007

z dnia 20 grudnia 2007 r.

ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary
nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

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 rynku
cukru (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 lit. a) oraz ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 33 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 318/2006
stanowi, iż różnica między cenami na rynku światowym
produktów wymienionych w art. 1 ust. 1 lit. b), c), d) i g)
tego rozporządzenia a cenami wewnątrz Wspólnoty
może zostać pokryta refundacją wywozową, gdy
produkty te są wywożone jako towary wymienione
w załączniku VII do wymienionego rozporządzenia.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia
30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu
przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych
produktów rolnych wywożonych w postaci towarów
nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów
dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (2) określa
produkty, dla których należy ustalić stawkę refundacji,
stosowaną w przypadku, gdy produkty te są wywożone
jako towary wymienione w załączniku VII do rozporzą-
dzenia (WE) nr 318/2006.

(3) Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1043/2005 stawkę refundacji ustala się co miesiąc
na 100 kg każdego z rozpatrywanych produktów
podstawowych.

(4) Artykuł 33 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006
stanowi, że refundacja wywozowa do produktu będącego
składnikiem towaru nie może być wyższa niż ta obowią-

zująca w stosunku do tego samego produktu wywożo-
nego bez dalszego przetwarzania.

(5) Zważywszy na fakt, iż obecnie niemożliwe jest określenie
sytuacji na rynku w ciągu kilku następnych miesięcy,
refundacje, o których mowa w niniejszym rozporzą-
dzeniu, mogą być ustalone z wyprzedzeniem.

(6) Ustalenie z wyprzedzeniem wysokich stawek refundacji
może zagrozić zobowiązaniom podjętym w odniesieniu
do refundacji, które mogą zostać przyznane do
wywozów produktów rolnych należących do towarów
nieobjętych załącznikiem I do Traktatu. W takich sytua-
cjach niezbędne jest zatem zastosowanie środków ostroż-
ności, nie stanowiąc jednak przeszkody dla zawierania
umów długoterminowych. Ustalenie określonej stawki
refundacji dla celów ustalenia refundacji
z wyprzedzeniem jest środkiem, który pozwala na osiąg-
nięcie tych różnych celów.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji stosowane do produktów podstawowych
wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE)
nr 1043/2005 oraz par. 1 art. 1 i art. 2 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 318/2006 i wywożonych jako towary wymienione
w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006 ustala
się na poziomie podanym w Załączniku do niniejszego rozpo-
rządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 grudnia
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Heinz ZOUREK

Dyrektor Generalny ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
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(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem Komisji (WE) nr 1585/2006 (Dz.U. L 294
z 25.10,2006, str. 19).

(2) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 447/2007 (Dz.U. L 106
z 24.4.2007, str. 31).



ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji stosowane od dnia 21 grudnia 2007 r. do niektórych produktów z sektora cukru
wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (1)

Kod CN Opis

Stawka refundacji na 100 kg (w EUR)

W przypadku ustalania refundacji
z wyprzedzeniem Inne

1701 99 10 Cukier biały 30,81 30,81
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(1) Stawki określone w niniejszym załączniku nie mają zastosowania do wywozu:
a) krajów trzecich: Andory, Liechtensteinu, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii (*),

Czarnogóry, Albanii oraz Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz do towarów wymienionych w tabelach I i II protokołu 2
do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. wywożonych do Konfederacji
Szwajcarskiej;

b) terytoriów państw członkowskich UE, które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy
Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d’Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi rząd Republiki
Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;

c) terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części
obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltaru.

(*) W tym Kosowo, zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 10 czerwca 1999 r.


