
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1741/2004

z dnia 7 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady
stosowania systemu pozwoleń na przywóz, wywóz oraz zaświadczeń o wcześniejszym ustaleniu

refundacji dla produktów rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i
przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 26 ust. 3,
jak również odpowiednie postanowienia innych rozporządzeń
w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rolnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W przypadku gdy pozwolenia na przywóz używane są
do określenia stawki preferencyjnej na przywóz w
ramach kontyngentów taryfowych, może pojawić się
ryzyko oszustwa polegające na korzystaniu ze sfałszowa-
nych pozwoleń, szczególnie w przypadkach, w których
istnieje duża różnica pomiędzy stawką pełną i stawką
zredukowaną lub zerową. Aby zapobiec ryzyku oszu-
stwa, należy stworzyć mechanizm kontroli autentycz-
ności przedstawianych pozwoleń.

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
Komisji (WE) nr 1291/2000 (2).

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opiniami wszystkich odpowiednich komitetów
zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do art. 50 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 dodaje się ust. 5
w brzmieniu:

„5. Biuro celne, które przyjmuje oświadczenie o dopusz-
czeniu do swobodnego obrotu, zachowuje kopię przedsta-
wionego pozwolenia lub wyciągu, które uprawnia do korzys-
tania z preferencyjnego systemu. Na podstawie analizy ryzyka
kopie przynajmniej 1 % przedstawianych pozwoleń
(minimum dwa pozwolenia w roku z każdego biura celnego)
należy przesłać do organu wydającego, który widnieje na
pozwoleniu, w celu kontroli autentyczności. Postanowień
niniejszego akapitu nie stosuje się do pozwoleń wydawanych
w formacie elektronicznym ani do pozwoleń, dla których
przepisy wspólnotowe przewidują inny sposób kontroli.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia
trzeciego miesiąca po jego opublikowani w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 października 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji

PL8.10.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311/17

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z
3.2.2004, str. 6).

(2) 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).


