
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 410/2006

z dnia 9 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady
stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu

refundacji dla produktów rolnych

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,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 174/1999 z dnia 26 stycznia 1999 r. ustanawiającego
specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady (EWG) nr 804/68 w odniesieniu do pozwoleń
wywozowych i refundacji wywozowych do mleka
i przetworów mlecznych (2) przewiduje, że wywóz ze
Wspólnoty produktów, w odniesieniu do których wnio-
skuje się o refundację wywozową, podlega obowiązkowi
przedstawienia pozwolenia na wywóz.

(2) Jednak art. 1 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE)
nr 174/1999 stanowi dalej, że pozwolenie na wywóz
musi również zostać przedstawione w odniesieniu do
produktów określonych w załączniku I kategoria II, do
których refundacja nie ma zastosowania, z wyjątkiem
przypadków określonych w art. 5 ust. 1 tiret pierwsze
i czwarte rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000 (3).

(3) Artykuł 5 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 przewi-
duje, że pozwolenie nie jest wymagane i nie może zostać
wydane w przypadku wywozu z refundacją wywozową
szczególnie w odniesieniu do małych ilości, nieprzekra-
czających ilości określonych w załączniku III do wspom-
nianego rozporządzenia.

(4) W przypadku wywozów bez refundacji odtłuszczonego
mleka w proszku, o którym mowa w załączniku
I kategoria II do rozporządzenia (WE) nr 174/1999,
w odniesieniu do małych ilości, właściwe jest zwolnienie
eksporterów z obowiązku okazywania pozwolenia na
wywóz.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do
rozporządzenia (WE) nr 1291/2000.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 na
końcu sektora produktów D dodaje się zapis:

Pozwolenie na wywóz bez refundacji (art. 1 ust. 1 akapit
drugi rozporządzenia (WE) nr 174/1999)

„0402 10 150 kg”

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2006 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 (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).

(2) Dz.U. L 20 z 27.1.1999, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337 z 22.12.2005,
str. 20).

(3) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1856/2005 (Dz.U. L 297
z 15.11.2005, str. 7).


