
РЕГЛАМЕНТ (EO) № 466/2007 НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2007 година

относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на
постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 958/2006

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20
февруари 2006 г. относно общата организация на пазара на
захар (1), и по-специално член 33, параграф 2, втора и трета
алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 958/2006 на Комисията от 28 юни
2006 г. относно постоянен търг за 2006—2007 пазарна
година за определяне на възстановяванията при износ на
бяла захар (2) изисква да се пристъпи към частични
търгове.

(2) Съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) №

958/2006 и след разглеждане на внесените оферти по

частичния търг, завършващ на 26 април 2007 г., следва
да се определи максимално възстановяване при износ за
въпросния частичен търг.

(3) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в
съответствие със становището на Управителния комитет
по захарта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За частичния търг, завършващ на 26 април 2007 г., макси-
малното възстановяване при износ за продукта, посочен в член
1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 958/2006, се определя на
35,093 EUR/100 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 27 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-
членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2007 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY
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(1) OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 247/2007 на Комисията (ОВ L 69, 9.3.2007 г.,
стр. 3).

(2) OВ L 175, 29.6.2006 г., стр. 49. Регламент, изменен с Регламент (ЕО)
№ 203/2007 (ОВ L 61, 28.2.2007 г., стр. 3).


