
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 285/2005

z dnia 18 lutego 2005 r.

ustanawiające środki przejściowe wynikające z przyjęcia ulepszonych zasad handlu dotyczących
wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Szwajcarii i Liechtensteinu

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 zasto-
sowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa
produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) 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. (2), 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 (3).

(2) Na mocy decyzji 2005/45/WE niektóre towary, odnośnie
do których podmioty gospodarcze złożyły wnioski
o wydanie świadectw refundacji zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1520/2000 z dnia
13 lipca 2000 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe
zasady stosowania systemu przyznawania refundacji
wywozowych do niektórych produktów rolnych wywo-
żonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu
oraz kryteria dla ustalania wysokości sum takich refun-
dacji (4), od dnia 1 lutego 2005 r. nie kwalifikują się już
do objęcia refundacjami, jeżeli są wywożone do Szwaj-
carii lub Liechtensteinu.

(3) Należy zezwolić na ograniczenie kwoty świadectw refun-
dacji i na proporcjonalne zniesienie odpowiedniego
zabezpieczenia w przypadku, gdy podmioty gospodarcze
są w stanie w sposób zadowalający wykazać właściwym

władzom krajowym, że decyzja 2005/45/WE miała
wpływ na zgłoszone przez nich roszczenia refundacji.
Podczas oceny wniosków o ograniczenie kwoty świa-
dectwa refundacji i o proporcjonalne zniesienie odpo-
wiedniego zabezpieczenia właściwe władze krajowe
powinny, w przypadku wątpliwości, uwzględnić
w szczególności dokumenty, o których mowa w art. 1
ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4045/89 z dnia
21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli przez Państwa
Członkowskie transakcji stanowiących część systemu
finansowania przez Sekcję Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej i uchylającego
dyrektywę nr 77/435/EWG (5), bez uszczerbku dla stoso-
wania innych przepisów tego rozporządzenia.

(4) Ze względów administracyjnych należy zapewnić, aby
wnioski o ograniczenie kwoty świadectwa refundacji
i zniesienie zabezpieczenia były składane w krótkim
terminie oraz aby powiadomić Komisję
o zaakceptowanych kwotach ograniczenia
w odpowiednim terminie, tak by mogły one zostać
uwzględnione przy określaniu kwoty, na którą będą
wystawiane świadectwa refundacji stosowane od dnia
1 kwietnia 2005 r., zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1520/2000.

(5) 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 wejść w życie w trybie natychmias-
towym.

(6) 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

1. Świadectwa refundacji wystawiane zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1520/2000 odnośnie do wywozu
towarów, na które refundacje wywozowe zniesiono na mocy
decyzji 2005/45/WE, mogą zostać ograniczone na wniosek
strony zainteresowanej na warunkach przewidzianych w ust. 2.
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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 23 z 26.1.2005, str. 19.
(3) Dz.U. L 23 z 26.1.2005, str. 17.
(4) 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).

(5) Dz.U. L 388, z 30.12.1989, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2154/2002 (Dz.U. L 328
z 5.12.2002, str. 4).



2. Aby kwalifikować się do zmniejszenia kwoty świadectwa
refundacji, należy złożyć wniosek o przyznanie świadectw,
o których mowa w ust. 1, przed dniem 1 lutego 2005 r.,
a termin ich ważności musi upływać po 31 stycznia 2005 r.

3. Świadectwo jest pomniejszone o kwotę, co do której zain-
teresowana strona nie może domagać się zwrotu refundacji
wywozowej od dnia 1 lutego 2005 r., o ile wykaże to
w sposób zadowalający właściwym władzom krajowym.

Podczas dokonywania oceny właściwe władze, w przypadku
wątpliwości, uwzględniają w szczególności dokumenty hand-
lowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (EWG)
nr 4045/89.

4. Odpowiednie zabezpieczenie jest znoszone proporcjo-
nalnie do danego ograniczenia.

Artykuł 2

1. Aby wniosek mógł być rozpatrzony na mocy art. 1, odpo-
wiednie władze krajowe muszą otrzymać wnioski najpóźniej
dnia 7 marca 2005 r.

2. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję do dnia 14
marca 2005 r. o kwotach, względem których ograniczenia
zostały zaakceptowane zgodnie z art. 1 ust. 3 niniejszego
rozporządzenia. Podane kwoty są uwzględniane przy określaniu
kwoty, na jaką są wystawiane świadectwa refundacji przezna-
czone do wykorzystania od dnia 1 kwietnia 2005 r., zgodnie
z art. 8 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1520/2000.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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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