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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 687/2009
ze dne 29. července 2009
o zrušení nařízení (ES) č. 877/2008, (ES) č. 878/2008 a (ES) č. 879/2008 o zahájení stálého
nabídkového řízení na další prodej cukru ze zásob intervenčních agentur Belgie, České republiky,
Irska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska
nejchudších osob ve Společenství (5), stanovila pro rozdě
lení nejchudším osobám odběr celkového množství
119 687 tun cukru.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne
22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zeměděl
ských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské
produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),
a zejména na čl. 43 písm. d) ve spojení s článkem 4 uvedeného
nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
Nařízení
Komise
(ES)
č.
877/2008 (2),
(ES)
3
č. 878/2008 ( ) a (ES) č. 879/2008 (4) zahájila stálé
nabídkové řízení na další prodej cukru na trhu Společen
ství ze zásob intervenčních agentur Belgie, České repu
bliky, Irska, Itálie, Maďarska, Slovenska a Švédska.

(1)

Na další prodej bylo ze zásob intervenčních agentur
k dispozici celkové maximální množství 345 539 tun
cukru. Po dalším prodeji v rámci nabídkových řízení
konaných ode dne 1. října 2008 zůstalo neprodáno
34 081 tun cukru.

(2)

Příloha I nařízení Komise (ES) č. 983/2008 ze dne
3. října 2008, kterým se přijímá plán přidělující členským
státům zdroje vyčleněné na rozpočtový rok 2009 pro
dodávky potravin z intervenčních zásob ve prospěch

(3)

(4)

Vzhledem k plánu rozdělování potravin nejchudším
osobám pro rok 2010 překročilo celkové množství
cukru požadované členskými státy množství, které je
v současné době k dispozici. Je tedy vhodné vyhradit
veškeré zbývající intervenční zásoby cukru a uzavřít
stálá nabídková řízení na další prodej cukru
z intervenčních zásob.

(5)

Nařízení (ES) č. 877/2008, (ES) č. 878/2008 a (ES)
č. 879/2008 by proto měla být zrušena.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci
zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení (ES) č. 877/2008, (ES) č. 878/2008 a (ES) č. 879/2008
se zrušují.
Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 29. července 2009.
Za Komisi
Mariann FISCHER BOEL
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