
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1713/2004

z dnia 30 września 2004 r.

ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w sprawie produktów w postaci
towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, eksportowanych do państw trzecich oprócz

Bułgarii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6
grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zastoso-
wanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa
produktów rolnych (1), zwłaszcza jego art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 16 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1520/2000 z dnia 13 lipca 2000 r. ustanawiającego
wspólne szczegółowe zasady stosowania sytemu przy-
znawania refundacji wywozowych do niektórych
produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte
załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria dla ustalania
wysokości sum takich refundacji (2) stanowi, że rozporzą-
dzenie Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia
1999 r. ustanawiające wspólne szczegółowe zasady
stosowania systemu refundacji wywozowych do
produktów rolnych (3) będzie stosowane do wywozu
produktów w postaci towarów nieobjętych załącznikiem
I do Traktatu.

(2) Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 przewiduje,
że uprawnienie do refundacji wywozowej nabywa się z
chwilą dokonania przywozu do danego państwa trze-
ciego, jeżeli do tego państwa ma zastosowanie zróżnico-
wana refundacja; art. 14, 15 i 16 tego rozporządzenia
ustanawiają warunki wypłaty zróżnicowanej refundacji, w
szczególności dokumenty, które należy przedstawić jako
dowód dotarcia towaru do miejsca przeznaczenia.

(3) W przypadku zróżnicowanej refundacji art. 18 ust. 1 i 2
rozporządzenia (WE) nr 800/1999 przewiduje, że część
refundacji obliczoną przy pomocy najniższej stawki
refundacji wypłaca się na wniosek eksportera po przed-
stawieniu dowodu opuszczenia obszaru celnego Wspól-
noty przez produkt.

(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2004 z 24 września
2004 r. w sprawie przyjęcia środków autonomicznych
oraz przejściowych dotyczących przywozu niektórych

przetworzonych produktów rolnych pochodzących
z Bułgarii i wywozu niektórych przetworzonych
produktów rolnych do Bułgarii (4) przewiduje autono-
miczną podstawę zniesienia refundacji za przetworzone
produkty rolne niewymienione w załączniku I do Trak-
tatu w przypadku ich wywozu do Bułgarii od 1 paździer-
nika 2004 r.

(5) Bułgaria zobowiązała się do zapewnienia preferencyjnych
uzgodnień dotyczących przywozu towarów importowa-
nych na jej terytorium tylko w przypadku gdy do
towarów tych będą dołączone dokumenty stwierdzające,
że nie są one objęte prawem do refundacji wywozowych.

(6) W świetle tych uzgodnień, odstępstwo od rozporzą-
dzenia (WE) nr 800/1999 jest właściwe jako środek prze-
jściowy ze względu na możliwe przystąpienie Bułgarii do
Unii Europejskiej oraz w celu uniknięcia obciążania
podmiotów gospodarczych zbędnymi kosztami w handlu
z innymi państwami trzecimi w zakresie takim, w jakim
wymaga ono dowodu przywozu w przypadku refundacji
zróżnicowanych; w przypadku braku ustalonych refun-
dacji wywozowych dla danych państw przeznaczenia
właściwe jest również nieuwzględnianie tego faktu, jeżeli
jest ustalona najniższa stawka refundacji.

(7) Z uwagi na to, że środki autonomiczne i przejściowe
ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 1676/2004
obowiązują od 1 października 2004 r., niniejsze rozpo-
rządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po jego
opublikowaniu.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego w sprawach
horyzontalnych dotyczących handlu przetworzonymi
produktami rolnymi niewymienionymi w załączniku I
do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 16 rozporządzenia (WE) nr
800/1999, jeżeli zróżnicowanie refundacji wynika wyłącznie z
braku ustalonej refundacji dla Bułgarii, dowód dopełnienia
importowych formalności celnych nie będzie warunkiem
wypłaty refundacji za wszystkie towary wymienione w załącz-
niku B do rozporządzenia (WE) nr 1520/2000, objęte rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1676/2004.
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(1) Dz.U. L 318 z 20.12.1993, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U.
L 298 z 25.11.2000, str. 5).

(2) Dz.U. L 177 z 15.7.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 886/2004 (Dz.U. L 168 z
1.5.2004, str. 14).

(3) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105 z
14.4.2004, str. 5). (4) Dz.U. L 301 z 28.9.2004, str. 1.



Artykuł 2

Brak ustalonych refundacji wywozowych dla wywozu do
Bułgarii towarów wymienionych w załączniku B do rozporzą-
dzenia (WE) nr 1520/2000, objętych rozporządzeniem (WE) nr
1676/2004, nie będzie uwzględniany przy określaniu najniższej
stawki refundacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 rozporządzenia
(WE) nr 800/1999.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października
2004 r.

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

Sporządzono w Brukseli, 30 września 2004 r.

W imieniu Komisji
Olli REHN

Członek Komisji
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