
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 284/2005

z dnia 18 lutego 2005 r.

ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do produktów
w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu, wywożonych do państw trzecich,

innych niż Szwajcaria i Lichtenstein

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), w szczególności 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 systemu 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) stosuje się do wywozu produktów
w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Trak-
tatu.

(2) Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 stanowi, że
uprawnienie do refundacji wywozowej nabywa się po
przywozie do określonego państwa trzeciego, jeżeli
w odniesieniu do tego państwa stosuje się refundację
zróżnicowaną. Artykuły 14, 15 i 16 tego rozporządzenia
ustanawiają warunki wypłaty refundacji zróżnicowanej,
w szczególności dokumenty, które należy przedstawić
jako dowód dotarcia towaru do miejsca przeznaczenia.

(3) W przypadku refundacji zróżnicowanej art. 18 ust. 1 i 2
rozporządzenia (WE) nr 800/1999 stanowi, że część
refundacji, obliczoną przy zastosowaniu najniższej stawki

refundacji, wypłaca się na wniosek eksportera po przed-
stawieniu dowodu, że produkt opuścił obszar celny
Wspólnoty.

(4) Podpisana w październiku 2004 r. umowa pomiędzy
Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, zmie-
niająca umowę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospo-
darczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972
r. (4) jest tymczasowo stosowana, począwszy od 1 lutego
2005 r., na mocy decyzji Rady 2005/45/WE z dnia 22
grudnia 2004 r. dotyczącej zawarcia i tymczasowego
stosowania umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską
a Konfederacją Szwajcarską, zmieniającej umowę
pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą
a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r.
w sprawie przepisów stosowanych do przetworzonych
produktów rolnych (5).

(5) Zgodnie z decyzją 2005/45/WE od dnia 1 lutego 2005 r.
wywozy niektórych przetworzonych produktów rolnych
do Szwajcarii i Lichtensteinu nie kwalifikują się już do
objęcia ich refundacjami, chyba że Wspólnota zadecyduje
o wprowadzeniu takich refundacji w przypadku, gdy
cena referencyjna na szwajcarskim rynku będzie niższa
niż cena referencyjna na rynku wspólnotowym.

(6) Decyzją 2005/45/WE wprowadzone zostały szczególne
przepisy dotyczące współpracy administracyjnej, których
celem jest zwalczanie nieprawidłowości i nadużyć finan-
sowych w odniesieniu do kwestii związanych ze spra-
wami celnymi i refundacjami wywozowymi.

(7) W świetle tych przepisów oraz w celu uniknięcia obcią-
żania podmiotów gospodarczych zbędnymi kosztami
w handlu z innymi państwami trzecimi właściwe jest
ustanowienie odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr
800/1999 w zakresie, w jakim wymaga ono dowodu
przywozu w przypadku refundacji zróżnicowanych.
W przypadku braku ustalonych refundacji wywozowych
dla danych państw przeznaczenia właściwe jest również
nieuwzględnianie tego faktu, tam gdzie jest ustalona
najniższa stawka refundacji.

(8) Z uwagi na fakt, że środki ustanowione w decyzji
2005/45/WE obowiązują od dnia 1 lutego 2005 r.,
niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od
tego samego dnia i powinno wejść w życie w trybie
natychmiastowym.
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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 23 z 26.1.2005, str. 19.
(5) Dz.U. L 23 z 26.1.2005, str. 17.



(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień
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 Szwajcarii i Lichtensteinu,
dowód dopełnienia przywozowych formalności celnych nie
będzie warunkiem wypłaty refundacji w odniesieniu do
towarów objętych rozporządzeniem (WE) nr 1520/2000,
które są wymienione w tabelach I i II do Protokołu 2 do
umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwaj-
carską z dnia 22 lipca 1972 r. (1).

Artykuł 2

Fakt, że nie ustalono refundacji wywozowych dla wywozu do
Szwajcarii lub Lichtensteinu towarów objętych rozporządze-
niem (WE) nr 1520/2000, które są wymienione w tabelach
I i II Protokołu 2 do umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską
a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r., 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 z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lutego 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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(1) Dz.U. L 300 z 31.12.1972, str. 189.


