
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 127/2005

z dnia 27 stycznia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 20/2002 w sprawie szczegółowych zasad wykonywania
szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw dla najbardziej peryferyjnych regionów, wprowadzone

rozporządzeniami Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 oraz (WE) nr 1454/2001

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1452/2001 z dnia
28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla
niektórych produktów rolnych z francuskich departamentów
zamorskich, zmieniające dyrektywę 72/462/EWG oraz uchyla-
jące rozporządzenia (EWG) nr 525/77 i (EWG) nr 3763/91
(Poseidom) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 6, art. 22 i art.
26 akapit drugi,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1453/2001 z dnia
28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla
niektórych produktów rolnych z Azorów i Madery oraz uchy-
lające rozporządzenie (EWG) nr 1600/92 (Poseima) (2),
w szczególności jego art. 3 ust. 6 akapity pierwszy i drugi,
art. 34 i art. 38 akapit drugi,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1454/2001 z dnia
28 czerwca 2001 r. wprowadzające szczególne środki dla
niektórych produktów rolnych z Wysp Kanaryjskich oraz uchy-
lające rozporządzenie (EWG) nr 1601/92 (Poseican) (3),
w szczególności jego art. 3 ust. 6, art. 20 i art. 26 akapit
drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W związku z przyjęciem rozporządzenia Rady (WE) nr
1690/2004 z dnia 24 września 2004 r. zmieniającego
rozporządzenia (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001
i (WE) nr 1454/2001 w odniesieniu do warunków
powrotnego wywozu i ponownej wysyłki produktów
objętych szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw
należy określić szczegółowe zasady stosowania nowych
przepisów Rady i odpowiednio zmienić rozporządzenie
Komisji (WE) nr 20/2002 (4).

(2) Należy uprościć i połączyć wszystkie przepisy w sprawie
szczegółowych zasad dotyczących powrotnego wywozu

i ponownej wysyłki produktów rolnych objętych szcze-
gólnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw.

(3) Wywóz niektórych produktów rolnych podlega obowiąz-
kowi okazania pozwolenia na wywóz. W celu upro-
szczenia procedury administracyjnej produkty objęte
szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw
i powrotnie wywiezione bez refundacji wywozowych
należy zwolnić z wymogu okazania pozwolenia na
wywóz.

(4) W przypadku nieprzestrzegania przez podmiot gospo-
darczy zobowiązań podjętych w ramach szczególnych
uzgodnień w sprawie dostaw należy dokładnie określić
zasady zwrotu przyznanych świadczeń i następstwa
wpisu danego podmiotu do rejestru.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią wszystkich zainteresowanych komitetów
zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 20/2002 wprowadza się następujące
zmiany:

1) w art. 9 ust. 3 i 4 zastępuje się tekstem w brzmieniu:

„3. Podmiot, który zamierza dokonać powrotnego
wywozu lub ponownej wysyłki produktów nieprzetworzo-
nych lub przetworzonych na warunkach określonych w art.
16, ma obowiązek, w chwili przedkładania wniosku o wpis
do rejestru, o którym mowa w ust. 2 akapit pierwszy,
zgłosić swój zamiar dalszego prowadzenia takiej działalności
i wskazać, tam gdzie to właściwe, lokalizację zakładu paku-
jącego.

4. Przetwórca, który zamierza dokonać powrotnego
wywozu lub ponownej wysyłki produktów przetworzonych
na warunkach określonych w art. 16 lub 17, ma obowiązek
w chwili przedkładania wniosku o wpis do rejestru,
o którym mowa w ust. 2 akapit pierwszy, zgłosić swój
zamiar dalszego prowadzenia takiej działalności i wskazać,
tam gdzie to właściwe, lokalizację zakładów przetwórczych.”;

2) tytuł rozdziału VI oraz jego art. 16, 17 i 18 zastępuje się
tekstem w brzmieniu:
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(1) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004 (Dz.U. L 305
z 1.10.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 26. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004.

(3) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004.

(4) Dz.U. L 8 z 11.1.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 489/2004 (Dz.U. L 79 z 17.3.2004, str. 18).



„ROZDZIAŁ VI

POWROTNY WYWÓZ I PONOWNA WYSYŁKA

Artykuł 16

Powrotny wywóz i ponowna wysyłka

1. Powrotny wywóz i ponowna wysyłka produktów
nieprzetworzonych, objętych szczególnymi uzgodnieniami
w sprawie dostaw bądź produktów pakowanych lub prze-
twarzanych, zawierających produkty objęte szczególnymi
uzgodnieniami w sprawie dostaw, odbywa się na następują-
cych warunkach:

a) w odniesieniu do produktów wywiezionych, o których
mowa w tym ustępie, rubryka 44 zgłoszenia wywozo-
wego zawiera jeden z następujących zapisów:

— »towary wywiezione na mocy art. 3 ust. 5 akapit
pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1452/2001«

— »towary wywiezione na mocy art. 3 ust. 5 akapit
pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1453/2001«

— »towary wywiezione na mocy art. 3 ust. 5 akapit
pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1454/2001«

b) ilości produktów, które zostały zwolnione z należności
przywozowych i powrotnie wywiezione, wprowadza się
ponownie do przewidywanego bilansu dostaw; produkty
objęte tym punktem nie kwalifikują się do refundacji
wywozowych;

c) ilości produktów, które zostały zwolnione z należności
przywozowych i powrotnie wysłane, wprowadza się
ponownie do przewidywanego bilansu dostaw, a strona
wysyłająca dokonuje zapłaty należności przywozowych
erga omnes, mających zastosowanie w dniu przywozu
najpóźniej w chwili ponownej wysyłki; produkty te nie
mogą być powrotnie wysłane, dopóki nie zostanie doko-
nana wspomniana wpłata; w przypadku gdy nie jest prak-
tycznie możliwe określenie daty przywozu, produkty
uznaje się za przywiezione w ciągu sześciu miesięcy
poprzedzających datę ponownej wysyłki, datę, do której
stosuje się erga omnes najwyższe należności przywozowe;

d) ilości produktów, na które została przyznana pomoc
i które zostały następnie powrotnie wywiezione lub
wysłane, wprowadza się ponownie do przewidywanego
bilansu dostaw, a przyznana pomoc zostaje zwrócona
najpóźniej w chwili powrotnego wywozu lub ponownej
wysyłki; produkty te nie mogą być powrotnie wywie-
zione lub ponownie wysłane, dopóki nie zostanie doko-
nany wspomniany zwrot; w przypadku gdy nie jest prak-
tycznie możliwe określenie kwoty przyznanej pomocy,
produkty uznaje się za otrzymujące najwyższą pomoc

wyznaczoną przez Wspólnotę dla tych produktów
w ciągu sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku
o powrotny wywóz lub ponowną wysyłkę; produkty
objęte niniejszym punktem kwalifikują się do refundacji
wywozowych, jeżeli warunki przewidziane dla ich przy-
znania zostaną spełnione.

2. Powrotny wywóz produktów, o których mowa w tym
artykule, nie podlega obowiązkowi przedstawienia pozwo-
lenia na wywóz:

a) produkty wyznaczone w ust. 1 lit. b);

b) produkty wyznaczone w ust. 1 lit. d), które nie spełniają
warunków wymaganych do otrzymania refundacji wywo-
zowych.

3. Jeżeli istnieje ryzyko, że regularne dostawy do
regionów peryferyjnych mogą być zagrożone przez znaczący
wzrost powrotnego wywozu produktów objętych tym arty-
kułem, właściwe władze mogą ograniczyć ilości w taki
sposób, aby zapewnić, że priorytetowe potrzeby zostaną
zaspokojone. Ograniczenia ilościowe nie mogą mieć charak-
teru dyskryminacyjnego.

Artykuł 17

Tradycyjny wywóz powrotny i wywóz powrotny
w ramach handlu regionalnego oraz ponowna wysyłka
produktów przetworzonych w ramach tradycyjnego
handlu

1. Podmioty dokonujące przetwarzania, które zadeklaro-
wały na mocy art. 9 ust. 4 zamiar wywozu, w ramach
handlu regionalnego, lub wysyłki, w ramach tradycyjnego
handlu, produktów przetworzonych zawierających surowce,
które korzystały ze szczególnych uzgodnień w sprawie
dostaw, mogą dokonać tego w granicach ilości rocznych
określonych w załącznikach I, III i V. Właściwe władze
wydają niezbędne zezwolenia w celu zapewnienia, że dzia-
łania nie przekraczają ustanowionych ilości rocznych.

W odniesieniu do wywozu w ramach handlu regionalnego
eksporter ma obowiązek okazania właściwym władzom
dokumentów przewidzianych w art. 16 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 800/1999 (*) w terminach przewidzianych
w art. 49 wspomnianego rozporządzenia. W przypadku
nieokazania tych dokumentów w przewidzianym terminie
właściwe władze odbierają przyznane świadczenia
w ramach szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw.

Produkty dostarczone do francuskich departamentów zamor-
skich (FDZ), Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich w ramach
szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw i wykorzystane
do zaopatrzenia statków i samolotów uważa się za spożyte
lokalnie.
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2. Właściwe władze zezwalają na wywóz lub wysyłkę
przetworzonych produktów w ilościach innych niż okreś-
lone w ust. 1 wyłącznie w przypadku, gdy zaświadcza się,
że dane produkty nie zawierają surowców przywiezionych
lub wprowadzonych do obrotu w ramach szczególnych
uzgodnień w sprawie dostaw.

Właściwe władze przeprowadzają niezbędne kontrole w celu
zapewnienia prawidłowości zaświadczeń określonych
w akapicie pierwszym i odzyskują, w stosownym przypadku,
świadczenia przyznane w ramach szczególnych uzgodnień
w sprawie dostaw.

3. Procesy uszlachetniania, które w ramach limitu ilości
ustalonych w załącznikach I, III i V mogą spowodować
wzrost handlu regionalnego lub tradycyjnego wywozu lub
wysyłek, muszą odbywać się na warunkach ustanowionych
w przepisach w odniesieniu do uzgodnień w sprawie uszla-
chetniania czynnego i procedury uszlachetniania pod
kontrolą celną, określonych w rozporządzeniu Rady (EWG)
nr 2913/92 (**) i rozporządzeniu Komisji (EWG) nr
2454/93 (***), mutatis mutandis, z wyjątkiem wszystkich
form zabiegów zwyczajowych.

4. Powrotny wywóz produktów, o których mowa w tym
artykule, nie podlega obowiązkowi okazania pozwolenia na
wywóz.

5. W odniesieniu do produktów wywiezionych, o których
mowa w niniejszym artykule, rubryka 44 zgłoszenia wywo-
zowego zawiera jeden z następujących zapisów:

— »towary wywiezione na mocy art. 3 ust. 5 akapit drugi
rozporządzenia (WE) nr 1452/2001«,

— »towary wywiezione na mocy art. 3 ust. 5 akapit drugi
rozporządzenia (WE) nr 1453/2001«,

— »towary wywiezione na mocy art. 3 ust. 5 akapit drugi
rozporządzenia (WE) nr 1454/2001«.

Artykuł 18

Cukier

W okresie przewidzianym w art. 10 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1260/2001 (****) cukier C określony w art. 13 tego
rozporządzenia, wywieziony zgodnie z odnośnymi przepi-
sami rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2760/81 (*****)
i wprowadzony do obrotu do celów konsumpcyjnych na

Maderze w postaci cukru białego objętego kodem CN 1701
oraz na Azorach w postaci cukru surowego objętego kodem
CN 1701 12 10, korzysta, zgodnie z warunkami tego rozpo-
rządzenia, z systemu zwolnień z należności przywozowych
w granicach przewidywanych bilansów dostaw określonych
w art. 3.

___________
(*) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11.
(**) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1.
(***) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1.
(****) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1.
(*****) Dz.U. L 262 z 16.9.1981, str. 14.”

3) w art. 22:

— litery d) i e) otrzymują brzmienie:

„d) wszelkie ilości powrotnie wywiezione lub wysłane
zgodnie z art. 16 oraz ilości jednostkowe
i całkowite zwróconej pomocy;

e) wszelkie ilości wysłane po przetworzeniu w ramach
ilości tradycyjnych na mocy art. 17;”,

— skreśla się lit. f) i g);

4) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z wyjątkiem przypadków siły wyższej lub anomalii
klimatycznych, jeżeli podmiot gospodarczy nie wypełnia
zobowiązań nadanych mu zgodnie z art. 9 i bez uszczerbku
dla jakichkolwiek kar stosowanych na mocy prawa krajo-
wego, właściwe władze:

a) odzyskują od posiadaczy pozwoleń na przywóz, świa-
dectw zwolnień lub świadectw pomocy przyznane im
świadczenie;

b) zależnie od stopnia naruszenia zobowiązań, tymczasowo
zawieszają lub unieważniają wpis do rejestru.

Świadczenie określone w lit. a) jest równe kwocie zwolnienia
z należności przywozowych lub kwocie pomocy określonej
zgodnie z art. 16 lit. c) i d).”.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2005 r.
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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