
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 544/2006

z dnia 31 marca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla
niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do

Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji

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), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit
pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 (2)
o świadectwa refundacji wydane dla pojedynczego okresu
budżetowego można się ubiegać oddzielnie, w sześciu
transzach. Data zamknięcia ma zastosowanie do wnio-
sków składanych w ramach każdej transzy. Podmioty
mogą składać wnioski o wydanie świadectwa refundacji
tylko dla transzy właściwej dla najbliższej daty
zamknięcia po dacie złożenia wniosku.

(2) System przydzielania na zasadzie transz został opraco-
wany, aby zagwarantować, że jeżeli wnioski o wydanie
świadectwa refundacji złożono na kwoty większe od
kwot, które mogą być przyznane, świadectwa są
dostępne zarówno dla podmiotów gospodarczych doko-
nujących wywozu na początku okresu budżetowego, jak
i na końcu okresu budżetowego.

(3) Jeżeli po zamknięciu sześciu transz pozostają kwoty, na
które można wydać świadectwa refundacji, art. 38 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1043/2005 pozwala Komisji na
otwarcie systemu składania wniosków w trybie cotygod-
niowym w celu przydzielenia pozostałych kwot.

(4) Niedawne obniżki stawek refundacji ustalonych
w odniesieniu do produktów rolniczych doprowadziły
do obniżenia kwot, na które składane są wnioski
o wydanie świadectwa refundacji w ramach systemu
transz. W wyniku tego kwoty przeznaczone do przydzie-
lenia w ramach ostatnich pojedynczych transzy nie
zostały w pełni przydzielone.

(5) Należy zatem zwiększyć elastyczność wywozu.
W przypadku gdy poziom wniosków o wydanie świa-
dectwa refundacji w ramach pojedynczej transzy jest
niższy niż kwota dostępna dla tej transzy, podmiotom
należy zezwolić na składanie w trybie cotygodniowym
wniosków o wydanie świadectwa refundacji, które mają
być wydane na pozostałą kwotę dostępną dla danej
transzy, w odniesieniu do której nie składano jeszcze
wniosków.

(6) Istniejący system przydzielania świadectw refundacji
w trybie cotygodniowym w odniesieniu do kwoty
dostępnej na koniec okresu budżetowego powinien być
zatem rozszerzony dla przydzielania pozostałej kwoty
dostępnej w ramach danej transzy.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1043/2005.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień
Horyzontalnych Dotyczących Handlu Przetworzonymi
Produktami Rolnymi niewymienionymi w załączniku
I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1043/2005 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) dodaje się art. 38a w następującym brzmieniu:

„Artykuł 38a

1. Jeżeli po dacie zamknięcia składania wniosków
o wydanie świadectw refundacji dla danej transzy, o której
mowa w art. 33 akapit pierwszy lit. a)–f), nie opublikowano
na mocy art. 37 ust. 2 współczynnika redukcji, podmioty
gospodarcze mogą składać wnioski o wydanie świadectwa
refundacji na dowolną pozostałą kwotę dostępną dla danej
transzy, w odniesieniu do której nie składano jeszcze wnio-
sków.

Wnioski należy składać najpóźniej do kolejnej daty
zamknięcia ustanowionej w art. 33 akapit pierwszy lit. a)–f).
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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. Rozporządzenie zmienione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 322/2006 (Dz.U. L 54 z 24.2.2006, str. 3).



2. Państwa członkowskie informują Komisję o wnioskach
złożonych w ciągu tygodnia w następny wtorek. Odpo-
wiednie świadectwa mogą być wydawane od następnego
poniedziałku po powiadomieniu Komisji, o ile Komisja nie
wyda odmiennych instrukcji.

3. Jeżeli ogólna kwota, której dotyczą wnioski otrzymane
w danym tygodniu składania wniosków, przewyższa kwotę
dostępną, o której mowa w ust. 1, Komisja podejmuje jeden
lub więcej z następujących kroków:

a) stosuje współczynnik redukcji do wniosków o wydanie
świadectw refundacji, złożonych w danym tygodniu skła-
dania wniosków, o których państwa członkowskie poin-
formowały Komisję i na które nie zostały jeszcze wydane
świadectwa refundacji;

b) instruuje państwa członkowskie, aby te odrzucały
wnioski złożone w danym tygodniu, o których nie
powiadomiły jeszcze Komisji;

c) zawiesza składanie wniosków o wydanie świadectwa
refundacji.”;

2) w załączniku VI sekcja I akapit piąty otrzymuje następujące
brzmienie:

„Wnioskodawcy wpisują w rubryce 20:

— tekst »Artykuł 33« lub inny zgodny z wymogami właści-
wych organów, jeżeli wniosek odnosi się do świadectwa
przewidzianego w art. 33,

— tekst »Artykuł 38« lub inny zgodny z wymogami właści-
wych organów, jeżeli wniosek odnosi się do świadectwa
przewidzianego w art. 38,

— tekst »Artykuł 38a« lub inny zgodny z wymogami właś-
ciwych organów, jeżeli wniosek odnosi się do świa-
dectwa przewidzianego w art. 38a.”.

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 31 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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