
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1152/2004

z dnia 23 czerwca 2004 r.

ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy
laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia
28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 35
ust. 3 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2001 (2) ustano-
wiło zasady stosowania refundacji wywozowych w
sektorze owoców i warzyw.

(2) Na mocy art. 35 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2200/96,
w zakresie niezbędnym dla umożliwienia wywozów
znaczących pod względem gospodarczym, eksportowane
przez Wspólnotę produkty mogą stanowić przedmiot
refundacji wywozowej, przy uwzględnieniu ograniczeń
wynikających z umów zawartych zgodnie z art. 300
Traktatu.

(3) Zgodnie z art. 35 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
2200/96 należy uważać, aby przepływy handlowe,
wywołane wcześniej przez system refundacji, nie zostały
zakłócone. Z tego powodu oraz ze względu na sezono-
wość wywozu owoców i warzyw należy ustalić przewi-
dziane ilości na każdy produkt na podstawie spisu
produktów rolnych dla refundacji wywozowych określo-
nego w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (3).
Ilości te powinny zostać podzielone z uwzględnieniem
stopnia, w jakim rozpatrywane produkty są łatwo psujące
się.

(4) W myśl postanowień art. 35 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 2200/96 przy ustalaniu refundacji uwzględnia się
istniejącą sytuację i tendencje w odniesieniu do cen i
dostępności owoców i warzyw na rynku Wspólnoty
oraz w odniesieniu do cen stosowanych w handlu
międzynarodowym. Należy również uwzględnić koszty
wprowadzenia do obrotu i koszty transportu oraz gospo-
darcze aspekty proponowanego wywozu.

(5) Zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr
2200/96 ceny rynkowe Wspólnoty są ustalane z

uwzględnieniem cen najbardziej korzystnych z punktu
widzenia wywozu.

(6) Sytuacja na rynku międzynarodowym lub specyficzne
wymogi niektórych rynków mogą wymóc konieczność
zróżnicowania refundacji do określonego produktu, w
zależności od jego miejsca przeznaczenia.

(7) Migdały łuskane i orzechy laskowe oraz orzechy włoskie
w łupinie mogą obecnie stanowić przedmiot wywozu
znaczącego pod względem gospodarczym.

(8) Z uwagi na fakt, że orzechy są produktami, które można
stosunkowo łatwo magazynować, refundacje wywozowe
mogą być ustalane dla dłuższych odstępów czasowych.

(9) W celu umożliwienia jak najbardziej efektywnego wyko-
rzystania dostępnych zasobów, przy równoczesnym
uwzględnieniu struktury wywozowej Wspólnoty, należy
ustalić refundacje wywozowe do orzechów zgodnie z
systemem A1.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych
Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Stawki refundacji wywozowych do orzechów, okres skła-
dania wniosków o pozwolenie oraz przewidziane ilości są usta-
lone w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

2. Pozwolenia wydane z tytułu pomocy żywnościowej,
określone w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1291/2000 (4), nie są wliczane do ilości określonych w Załącz-
niku do niniejszego rozporządzenia.

3. Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr
1961/2001, pozwolenia rodzaju A1 zachowują ważność przez
trzy miesiące.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca
2004 r.
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(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z
11.1.2003, str. 64).

(2) Dz.U. L 268 z 9.10.2001, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 498/2004 (Dz.U. L 80 z
18.3.2004, str. 20).

(3) Dz.U. 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2180/2003 (Dz.U. L 335 z 22.12.2003,
str. 1).

(4) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 636/2004 (Dz.U. L 100 z
6.4.2004, str. 25).



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 czerwca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 23 czerwca 2004 r. dotyczącego refundacji wywozowych do orzechów
(system A1)

Okres składania wniosków o pozwolenia: od 24 czerwca 2004 r. do 7 stycznia 2005 r.

Kod produktu (1) Miejsce przeznaczenia (2) Stawki refundacji
(w EUR/t netto)

Przewidziana ilość
(w t)

0802 12 90 9000 A00 45 1 426

0802 21 00 9000 A00 53 569

0802 22 00 9000 A00 103 3 929

0802 31 00 9000 A00 66 588

(1) Kody produktów są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1).
(2) Kody miejsc przeznaczenia serii „A” są określone w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87. Cyfrowe kody miejsc

przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).
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