
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1056/2007 НА КОМИСИЯТА

от 13 септември 2007 година

относно решение да не се възлагат поръчки за бяла захар в рамките на постоянния търг,
предвиден в Регламент (ЕО) № 38/2007

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 алинея, и
трета алинея, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1) Регламент (ЕО) № 38/2007 на Комисията от 17 януари
2007 г. за откриване на постоянен търг за препродажба
за износ на захар, държана от интервенционните агенции
на Белгия, Чешката република, Испания, Ирландия,
Италия, Унгария, Полша, Словакия и Швеция (2) изисква
да бъдат проведени частични търгове.

(2) Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) №

38/2007 и след разглеждане на офертите, подадени в
отговор на частичния търг, чийто срок изтече на 12
септември 2007 г., следва да се вземе решение да не се
възлагат поръчки в рамките на този частичен търг.

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

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Няма да бъдат възлагани поръчки за частичния търг, чийто срок
изтече на 12 септември 2007 г., за продуктите, посочени в член
1 от Регламент (ЕО) № 38/2007.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 14 септември 2007
година

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

Съставено в Брюксел на 13 септември 2007 година.
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