
A BIZOTTSÁG 1550/2004/EK RENDELETE

(2004. augusztus 30.)

a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2004.
szeptember 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakra

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a cukor piacának közös szervezéséről szóló, 2001.
június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak 7. cikk (5) bekezdésének ötödik francia bekezdésére,

mivel:

(1) Az 1260/2001/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése
szerint határozat születhet termelési visszatérítések nyúj-
tásáról az említett rendelet 1. cikk (1) bekezdés a) és f)
pontjában felsorolt termékekre, az említett bekezdés d)
pontjában felsorolt szirupokra, valamint az 1702 50 00
KN-kód alá tartozó vegytiszta fruktózra (levulózra) mint
közbenső termékre abban az esetben, ha azok a Szer-
ződés 23. cikkének (2) bekezdésében említett helyzetek
valamelyikében találhatók, és amennyiben azokat bizo-
nyos vegyipari termékek gyártására használják fel.

(2) Az 1260/2001/EK tanácsi rendeletnek a vegyiparban
használt egyes cukortermékekre nyújtott termelési vissza-
térítések tekintetében való alkalmazása részletes szabá-
lyainak megállapításáról szóló, 2001. június 27-i

1265/2001/EK bizottsági rendelet (2) előírja, hogy ezek a
visszatérítések a fehér cukorra alkalmazandó visszatérítés
alapján kerülnek meghatározásra.

(3) Az 1265/2001/EK rendelet 9. cikke úgy rendelkezik,
hogy a fehér cukor utáni termelési visszatérítést havonta
kell rögzíteni, az egyes hónapok első napján kezdődő
időszakokra.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Cukorpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1265/2001/EK rendelet 4. cikkében említett, fehércukorra
nyújtott termelési visszatérítés a 2004. szeptember 1-jétől szep-
tember 30-ig terjedő időszakra 40,388 EUR/100 kg.

2. cikk

Ez a rendelet 2004. szeptember 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. augusztus 30-án.

a Bizottság részéről
Franz FISCHLER

a Bizottság tagja
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