
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 966/2005

z dnia 23 czerwca 2005 r.

ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W myśl art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003
różnica między notowaniami lub cenami produktów,
o których mowa w art. 1 wyżej wymienionego roz-
porządzenia, na rynku światowym a cenami tych
produktów we Wspólnocie może być pokryta refundacją
wywozową.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/95 z dnia
29 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania rozporządzenia (WE) nr 1784/2003
w odniesieniu do ustaleń dotyczących wywozu
i przywozu mieszanek paszowych pochodzenia zbożo-
wego oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) nr
1162/95 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady
stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz
w sektorze zbóż i ryżu (2) określiło w art. 2 szczególne
kryteria, jakie należy uwzględnić przy wyliczaniu refun-
dacji do tych produktów.

(3) Przy wyliczaniu należy także uwzględnić zawartość
produktów zbożowych. Dla uproszczenia, refundacja
powinna być wypłacana do dwóch kategorii „produktów
zbożowych”, a więc po pierwsze – kukurydzy, zboża
najpowszechniej używanego do produkcji mieszanek

paszowych wywożonych, i produktów na bazie kuku-
rydzy, a po drugie – „innych zbóż”, które są produktami
zbożowymi kwalifikującymi się do przyznania refundacji,
z wyłączeniem kukurydzy i produktów na bazie kuku-
rydzy. Refundacja powinna być przyznana ze względu na
ilość produktu zbożowego zawartego w mieszance
paszowej.

(4) Ponadto kwota refundacji powinna także uwzględniać
możliwości i warunki sprzedaży tych produktów na
rynku światowym, potrzebę uniknięcia zakłóceń na
rynku wspólnotowym i ekonomiczny aspekt wywozu.

(5) Obecna sytuacja na rynku zbóż, a w szczególności
perspektywy zaopatrzenia, uzasadniają zniesienie wszel-
kich refundacji dotyczących wywozu.

(6) Komitet Zarządzający ds. Zbóż nie wydał opinii
w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Refundacje wywozowe do mieszanek paszowych, objętych
rozporządzeniem (WE) nr 1784/2003 i podlegających rozpo-
rządzeniu (WE) nr 1517/95, ustala się zgodnie z Załącznikiem
do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 czerwca
2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 czerwca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.
(2) Dz.U. L 147 z 30.6.1995, str. 51.



ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z 23 czerwca 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla mieszanek paszowych
pochodzenia zbożowego

Kod produktów korzystających z refundacji wywozowych:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Produkty zbożowe Miejsce przeznaczenia Jednostka miary Wysokość refundacji

Kukurydza i produkty na bazie kukurydzy:
produkty o kodach CN 0709 90 60, 0712 90 19,
1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50,
1104 23, 1904 10 10

C10 EUR/t 0,00

Produkty zbożowe z wyłączeniem kukurydzy
i produkty na bazie kukurydzy

C10 EUR/t 0,00

Uwaga: Kody produktów oraz kody miejsc przeznaczenia serii „A” zostały określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87
(Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.
C10: Wszystkie miejsca.
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