
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 332/2005

z dnia 25 lutego 2005 r.

w sprawie wypłaty refundacji do wywozu do Chorwacji produktów objętych kodem CN 0406,
w odniesieniu do której o pozwolenia wnioskowano przed dniem 1 czerwca 2003 r.

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
i art. 31 ust. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapobieżenia zakłóceniom w handlu art. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2003 z dnia 28
maja 2003 r., ustanawiającego odstępstwa od rozporzą-
dzenia (WE) nr 174/1999 ustanawiającego specjalne
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady
(EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń na
wywóz i refundacji wywozowych do mleka
i przetworów mlecznych, oraz rozporządzenia (WE) nr
800/1999 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady
stosowania systemu refundacji wywozowych do
produktów rolnych (2) zniósł wypłatę refundacji do
wywozu do Chorwacji produktów objętych kodem CN
0406, przeprowadzanego z wykorzystaniem od dnia 1
czerwca 2003 r. pozwoleń wskazujących w polu 7 jako
miejsce przeznaczenia państwo inne niż Chorwacja.

(2) Nienaruszone zostaje prawo do refundacji wynikające
z pozwoleń na wywóz, o które składano wnioski przed
datą zastosowania rozporządzenia.

(3) Ograniczenie wprowadzone przez art. 2 rozporządzenia
(WE) nr 951/2003 należy zatem stosować tylko
w odniesieniu do pozwoleń, o które składano wnioski
od dnia 1 czerwca 2003 r.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka
i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wypłaca się refundację do wywozu do Chorwacji produktów
objętych kodem CN 0406, w odniesieniu do której
o pozwolenia, wskazujące w polu 7 jako miejsce przeznaczenia
państwo inne niż Chorwacja, objęte obszarem przeznaczenia I,
który został określony w art. 15 ust. 3 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 174/1999 (3), wnioskowano przed dniem 1 czerwca
2003 r.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 2003 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(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 133 z 29.5.2003, str. 82. Rozporządzenie uchylone rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1948/2003 (Dz.U. L 287 z 5.11.2003, str. 13). (3) Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8.


