
ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 240/2005

z dnia 11 lutego 2005 r.

uchylające rozporządzenia (WE) nr 2294/2000 i (WE) nr 1369/2002 w sektorze mleka
i przetworów mlecznych

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. 31 ust.
10 trzecie tiret oraz art. 31 ust. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 31 ust. 10 trzecie tiret rozporządzenia (WE) nr
1255/1999 stanowi, że w przypadku zróżnicowanych
refundacji, refundacje są wypłacane, pod warunkiem że
produkty dotarły do miejsca przeznaczenia wskazanego
w pozwoleniu lub innego miejsca przeznaczenia, dla
którego refundacja została ustalona. Możliwe są wyjątki
od tej zasady, zakładając że istnieją określone warunki,
które oferują równoważne gwarancje.

(2) Takie wyjątki były przewidziane w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 2294/2000 z dnia 16 października
2000 r. wprowadzającym odstępstwa od art. 31 ust.
10 rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999
w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych w odniesieniu do dowodu przy-
bycia do miejsca przeznaczenia w przypadku refundacji
zróżnicowanych oraz ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania najniższej stawki refundacji wywozowej dla
niektórych przetworów mlecznych (2) oraz
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1369/2002 z dnia
26 lipca 2002 r. wprowadzającym odstępstwa od prze-
pisów art. 31 ust. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr
1255/1999 w zakresie dowodu przybycia do miejsca
przeznaczenia w przypadku refundacji zróżnicowanych
oraz ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
najniższej stawki refundacji wywozowej w odniesieniu
do niektórych przetworów mlecznych (3).

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 351/2004 z dnia 26
lutego 2004 r. określające refundacje wywozowe na
mleko i przetwory mleczne (4) wprowadziło refundacje
zróżnicowane w zależności od przeznaczenia wszystkich
przetworów mlecznych od dnia 27 lutego 2004 r.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 519/2004 z dnia 19
marca 2004 r. wprowadzające odstępstwo od rozporzą-
dzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie wywozu mleka
i przetworów mlecznych (5) ustanowiło przepisy odno-
szące się do dowodu wypełnienia przywozowych formal-
ności celnych w kraju trzecim, które stosuje się od tej
samej daty.

(4) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2294/2000 i (WE) nr
1369/2002 nie mają już zastosowania, należy je zatem
uchylić.

(5) Środki przewidziane niniejszym rozporządzeniem są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka
i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozporządzenia (WE) nr 2294/2000 i (WE) nr 1369/2002
tracą niniejszym moc.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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