
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1585/2006

z dnia 24 października 2006 r.

zmieniające załącznik III do 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. 10 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006
ustala kwoty krajowe i regionalne na produkcję cukru,
izoglukozy i syropu inulinowego. W odniesieniu do roku
gospodarczego 2006/2007 przedmiotowe kwoty
powinny być skorygowane najpóźniej do dnia
30 września 2006 r.

(2) Korekty wynikają w szczególności z zastosowania art. 8
i 9 rozporządzenia (WE) nr 318/2006, które przewidują
przydzielenie dodatkowych kwot cukru oraz dodatko-
wych i uzupełniających kwot izoglukozy. Korekty kwot
powinny uwzględniać powiadomienia przekazane przez
państwa członkowskie, o których mowa w art. 12 rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 952/2006 z dnia 29 czerwca
2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu
do zarządzania rynkiem wewnętrznym cukru oraz
systemu kwot (2), które dotyczy w szczególności kwot
dodatkowych i uzupełniających przydzielonych przed
datą przekazania powiadomienia.

(3) Korekty kwot określonych w załączniku III do rozporzą-
dzenia (WE) nr 318/2006 wynikają również
z zastosowania art. 3 rozporządzenia Rady (WE)
nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego
tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrow-
niczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie
(WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej
polityki rolnej (3), które przewiduje pomoc na restruktu-
ryzację dla przedsiębiorstw rezygnujących z kwot. Należy

zatem uwzględnić rezygnacje z kwot, które nastąpiły
zgodnie z komunikatem Komisji (2006/C 234/04)
z dnia 29 września 2006 r. w sprawie szacowanej
dostępności środków finansowych na przyznanie
pomocy restrukturyzacyjnej na rok gospodarczy
2006/2007 (4).

(4) Korekty kwot ustalonych w załączniku III do rozporzą-
dzenia (WE) nr 318/2006 nie wpływają na warunki regu-
lujące przydzielanie pomocy, o których mowa
w rozdziale 10f rozporządzenia Rady (WE)
nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiają-
cego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośred-
niego w ramach wspólnej polityki rolnej
i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla
rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG)
nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001,
(WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE)
nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE)
nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE)
nr 2529/2001 (5) oraz w art. 7 rozporządzenia (WE)
nr 320/2006.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do
rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 318/2006 zastępuje
się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

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 24 października 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1.
(2) Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 39.
(3) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 42.

(4) Dz.U. C 234 z 29.9.2006, str. 9.
(5) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1406/2006 (Dz.U. L 265
z 26.9.2006, str. 1).



ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK III

KWOTY KRAJOWE I REGIONALNE

Państwa członkowskie lub regiony
(1)

Cukier
(2)

Izoglukoza
(3)

Syrop inulinowy
(4)

Belgia 819 812 85 694 0

Republika Czeska 454 862 — —

Dania 420 746 — —

Niemcy 3 655 456 42 360 —

Grecja 317 502 15 433 —

Hiszpania 903 843 98 845 —

Francja (kontynent) 3 552 221 23 755 0

Francuskie departamenty zamorskie 480 245 — —

Irlandia 0 — —

Włochy 778 706 24 301 —

Łotwa 66 505 — —

Litwa 103 010 —

Węgry 401 684 164 736 —

Niderlandy 864 560 10 891 0

Austria 387 326 — —

Polska 1 671 926 32 056 —

Portugalia (kontynentalna) 34 500 11 870 —

Region Autonomiczny Azorów 9 953 — —

Słowacja 207 432 50 928 —

Słowenia 52 973 — —

Finlandia 146 087 14 210 —

Szwecja 325 700 — —

Zjednoczone Królestwo 1 138 627 32 602 —

Razem 16 793 675 607 681 0”
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