
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1370/2006

z dnia 15 września 2006 r.

wprowadzające odstępstwa od rozporządzeń (WE) nr 800/1999 i (WE) nr 1043/2005 w sprawie
produktów wywożonych do Libanu w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

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 oraz art. 20,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
jaj (2) w szczególności jego art. 3 ust. 2, art. 8 ust. 13 i art. 15
oraz odpowiednie artykuły innych rozporządzeń dotyczących
wspólnej organizacji rynków produktów rolnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zasady stosowane w odniesieniu do systemu przyzna-
wania refundacji wywozowych dla niektórych produktów
rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych
załącznikiem I do Traktatu zostały ustanowione rozpo-
rządzeniem (WE) nr 1454/2001 z dnia 15 kwietnia
1999 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady
stosowania systemu refundacji wywozowych do
produktów rolnych (3) oraz rozporządzeniem Komisji
(WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr
3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refun-
dacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych
wywożonych w postaci towarów nieobjętych załączni-
kiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wyso-
kości kwot takich refundacji (4).

(2) Wyjątkowe położenie, w jakim znajduje się obecnie
Liban, poważnie zaszkodziło gospodarczym interesom
niektórych eksporterów i sytuacja, która w ten sposób
zaistniała, wpłynęła niekorzystnie na możliwości wywozu
na warunkach ustanowionych w rozporządzeniach (WE)
nr 800/1999 i (WE) nr 1043/2005.

(3) Konieczne jest w związku z tym ograniczenie tych
szkodliwych skutków poprzez przyjęcie specjalnych
środków i przedłużenie niektórych terminów ustanowio-
nych rozporządzeniami (WE) nr 800/1999 i (WE) nr
1043/2005 w odniesieniu do procedur wywozowych,
których nie można przeprowadzić ze względu na wyżej
wymienione okoliczności. W szczególności podmiotom
gospodarczym, które już dopełniły odnośnych celnych
formalności wywozowych lub przekazały dane produkty
pod dozór celny, należy zezwolić na korzystanie
z bardziej elastycznych ustaleń poprzez przedłużenie
terminu na dokonanie transportu przewidzianego
w rozporządzeniu (WE) nr 800/1999. Podobnie
w niektórych wypadkach należy wydłużyć okres
ważności świadectw refundacji ustanowionych rozporzą-
dzeniem (WE) nr 1043/2005.

(4) Z odstępstw tych powinny skorzystać tylko te podmioty
gospodarcze, które mogą udowodnić, w szczególności na
podstawie dokumentów wywozowych lub dokumentów
określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG)
nr 4045/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie
kontroli przez państwa członkowskie transakcji stano-
wiących część systemu finansowania przez Sekcję
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej i uchylające dyrektywę
77/435/EWG (5) bez uszczerbku dla stosowania innych
przepisów tego rozporządzenia, że nie mogły wywozić
towarów w określonym terminie ze względu na wyżej
wymienione okoliczności.

(5) W celu wyrównania szkody wywołanej przez wyjątkowe
okoliczności w Libanie, na które mogły być narażone
wszystkie podmioty gospodarcze, niniejsze rozporzą-
dzenie powinno wejść w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień
Horyzontalnych dotyczącą handlu nieprzetworzonymi
produktami rolnymi niewymienionymi w załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. W drodze odstępstwa od art. 39 ust. 2 akapit pierwszy
rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 ważność świadectw refun-
dacji wydanych zgodnie z tym rozporządzeniem, ważnych do
dnia 31 lipca 2006 r. lub 31 sierpnia 2006 r., zostanie prze-
dłużona, na wniosek posiadacza tych świadectw, do dnia
30 września 2006 r. do wysokości niedokonanego wywozu.
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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 282 z 1.11.1975, str. 49. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006 (Dz.U. L 119
z 4.5.2006, str. 1).

(3) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 671/2004 (Dz.U. L 105
z 14.4.2004, str. 5).

(4) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 544/2006 (Dz.U. L 94
z 1.4.2006, str. 24).

(5) Dz.U. L 388 z 30.12.1989, str. 18. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2154/2002 (Dz.U. L 328
z 5.12.2002, str. 4).



W przypadku stosowania systemu wcześniejszego ustalania
stawki refundacji stawka refundacji obowiązująca w dniu
złożenia wniosku o wcześniejsze ustalenie stawki stosowana
jest w odniesieniu do towarów wywożonych w trakcie wydłu-
żonego okresu ważności świadectwa refundacji.

2. W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 800/1999 na wniosek eksportera,
60-dniowy termin, w którym produkty muszą opuścić obszar
celny Wspólnoty, zostaje przedłużony do 150 dni dla
produktów, dla których celne formalności wywozowe zakoń-
czono najpóźniej do dnia 20 lipca 2006 r.

3. W odniesieniu do wywozu mającego miejsce najpóźniej
przed dniem 20 lipca 2006 r. w drodze odstępstwa przewidzia-
nego w art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 lub
w odniesieniu do wywozu dokonanego na podstawie świa-
dectw, o które wniesiono najpóźniej przed dniem 20 lipca
2006 r., nie mają zastosowania kwoty wyższe o 10 % i 15 %,
o których mowa odpowiednio w art. 25 ust. 1 oraz w art. 35
ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 800/1999.

W przypadku utraty uprawnienia do refundacji wywozowej
spowodowanej wyjątkową sytuacją w Libanie nie stosuje się
kary przewidzianej w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
(WE) nr 800/1999.

Artykuł 2

Artykuł 1 stosuje się w odniesieniu do produktów rolnych
wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu,
o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1043/2005, o ile dany eksporter może w sposób zadowalający
wykazać właściwym organom, że takie towary przeznaczone
były na wywóz do Libanu.

Podczas dokonywania oceny właściwe organy uwzględniają
w szczególności zgłoszenie wywozowe lub dokumenty hand-
lowe, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (EWG)
nr 4045/89.

Artykuł 3

Do dnia 31 stycznia 2007 r. państwa członkowskie powia-
domią Komisję o wartości świadectw refundacji wygasające
w dniu 31 lipca 2006 r. lub 31 sierpnia 2006 r., których
ważność została przedłużona zgodnie z art. 1 ust. 1.

Artykuł 4

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 września 2006 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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