
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1267/2005

z dnia 1 sierpnia 2005 r.

zezwalające na składanie wniosków o świadectwa refundacji zgodnie z przepisami art. 38 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1043/2005

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),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005
z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przy-
znawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów
rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załączni-
kiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot
takich refundacji (2), w szczególności jego art. 38 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Po przydzieleniu świadectw zgodnie z art. 36 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1043/2005 dostępne pozostają kwoty

określone zgodnie z art. 35 ust. 2 wspomnianego rozpo-
rządzenia.

(2) W celu zapewnienia, że kwoty te zostaną przydzielone,
właściwe jest, aby zezwolić podmiotom gospodarczym
na składanie wniosków o świadectwa refundacji do
produktów, które mają być wywiezione do dnia
1 października 2005 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zgodnie z art. 38 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005
wnioski o świadectwa refundacji mogą być składane od ponie-
działku, 8 sierpnia 2005 r., w odniesieniu do towarów, które
mają być wywiezione do dnia 1 października 2005 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 2 sierpnia 2005 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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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 172 z 5.7.2005, str. 24.


