
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 389/2005

z dnia 8 marca 2005 r.

ustanawiające odstępstwa od rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 800/1999
w odniesieniu do niektórych cukrów stosowanych w niektórych przetworach owocowych

i warzywnych, wywożonych do państw trzecich, innych niż Szwajcaria i Liechtenstein

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia
28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), w szczegól-
ności jego art. 18 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuły 16 i 18 rozporządzenia (WE) nr 2210/96
i rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia
15 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne szczegółowe
zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do
produktów rolnych (2) stosuje się w odniesieniu do
wywozu niektórych cukrów stosowanych w niektórych
przetworach owocowych i warzywnych.

(2) Artykuł 18 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 2201/96
stanowi, że w przypadku refundacji zróżnicowanych
refundacja jest wypłacana za okazaniem dowodu, że
produkty dotarły do miejsca przeznaczenia wskazanego
na pozwoleniu lub do innego miejsca przeznaczenia, dla
którego refundacja została ustalona. Stanowi on również,
że możliwe są wyjątki od tej zasady, pod warunkiem
ustanowienia warunków oferujących równoważne
gwarancje.

(3) Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 stanowi, że
uprawnienie do refundacji wywozowej nabywa się po
przywozie do danego państwa trzeciego, gdy stosuje się
tego państwa trzeciego refundację zrównoważoną. Arty-
kuły 14, 15 i 16 tego rozporządzenia ustanawiają
warunki wypłaty refundacji zróżnicowanej, w szczegól-
ności dokumenty, które należy przedstawić jako dowód
dotarcia towaru do miejsca przeznaczenia.

(4) W przypadku refundacji zróżnicowanej art. 18 ust. 1 i 2
rozporządzenia (WE) nr 800/1999 stanowi, że część
refundacji, obliczoną przy użyciu najniższej stawki refun-
dacji, wypłaca się na wniosek eksportera po przedsta-
wieniu dowodu, że produkt opuścił obszar celny Wspól-
noty.

(5) Podpisana w październiku 2004 r. Umowa między
Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską, zmie-
niająca Umowę między Europejską Wspólnotą Gospo-
darczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca
1972 r. w odniesieniu do przepisów stosowanych do
przetworzonych produktów rolnych (3), jest tymczasowo
stosowana od dnia 1 lutego 2005 r. na mocy decyzji
Rady 2005/45/WE (4) dotyczącej zawarcia i tymczaso-
wego stosowania tej umowy.

(6) Zgodnie z decyzją 2005/45/WE cukier (pozycje HS
1701, 1702 i 1703) stosowany w wyrobie niektórych
przetworzonych produktów rolnych wywożonych do
Szwajcarii i Liechtensteinu od dnia 1 lutego 2005 r.
nie kwalifikuje się do objęcia go refundacjami wywozo-
wymi.

(7) Umowa zatwierdzona decyzją 2005/45/WE wprowadza
szczególne przepisy dotyczące współpracy administra-
cyjnej, których celem jest zwalczanie nieprawidłowości
i nadużyć finansowych w odniesieniu do kwestii związa-
nych ze sprawami celnymi i refundacjami wywozowymi.

(8) 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
2201/96 i rozporządzenia (WE) nr 800/1999
w zakresie, w jakim wymagają one dowodu przywozu
w przypadku refundacji zróżnicowanych. W przypadku
braku ustalonych refundacji wywozowych dla danych
państw przeznaczenia właściwe jest również nieuwzględ-
nianie tego faktu tam, gdzie jest ustalona najniższa
stawka refundacji.
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(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64
z 2.3.2004, str. 25).

(2) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004, str. 5).

(3) Dz.U. L 23 z 26.1.2005, str. 19.
(4) Dz.U. L 23 z 26.1.2005, str. 17.



(9) Z uwagi na fakt, że środki ustanowione w Umowie
między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwaj-
carską, zatwierdzonej decyzją 2005/45/WE, obowiązują
od dnia 1 lutego 2005 r., niniejsze rozporządzenie
powinno być stosowane od tego samego dnia.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Prze-
tworów Owocowych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 18 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr
2201/96 i art. 16 rozporządzenia (WE) nr 800/1999, jeżeli
zróżnicowanie refundacji wynika wyłącznie z braku ustalonej
refundacji dla Szwajcarii i Liechtensteinu, dowód dopełnienia
przywozowych formalności celnych nie jest warunkiem wypłaty
refundacji w odniesieniu do niektórych cukrów stosowanych
w niektórych przetworach owocowych i warzywnych, objętych
rozporządzeniem (WE) nr 2201/96, które są wymienione
w tabelach I i II załączonych do Protokołu 2 do Umowy

między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską
z dnia 22 lipca 1972 r.

Artykuł 2

Fakt, że nie ustalono refundacji wywozowych do wywozu do
Szwajcarii lub Liechtensteinu niektórych cukrów stosowanych
w niektórych przetworach owocowych i warzywnych, objętych
rozporządzeniem (WE) nr 2201/96, które są wymienione
w tabelach I i II załączonych do Protokołu 2 do Umowy
między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską
z dnia 22 lipca 1972 r., nie będzie uwzględniany przy okreś-
laniu 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 8 marca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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