
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1511/2006

z dnia 11 października 2006 r.

ustalające refundacje wywozowe w sektorze przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te
przyznawane w przypadku dodawanego cukru (tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie,
pomidory bez skórek, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone orzechy, niektóre soki

pomarańczowe)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia
28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków przetworów owocowych i warzywnych (1),
w szczególności jego art. 16 ust. 3 akapit 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/95 (2) ustanowiło
zasady stosowania refundacji wywozowych w sektorze
przetworów owocowych i warzywnych, innych niż te
przyznawane w przypadku dodawanego cukru.

(2) Na mocy art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 2201/96,
w zakresie niezbędnym do zapewnienia wywozów
znaczących pod względem gospodarczym, produkty
określone w art. 1 ust. 2 lit. a) wymienionego rozporzą-
dzenia mogą być przedmiotem refundacji wywozowej,
przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z umów
zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu. Artykuł 18
ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2201/96 przewiduje, że
w przypadku gdy refundacja do cukru dodanego do
produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. b) nie jest
wystarczająca, aby umożliwić wywóz tych produktów,
stosuje się refundację ustaloną zgodnie z art. 17 wymie-
nionego rozporządzenia.

(3) Zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 2201/96 należy uważać, aby przepływy handlowe,
wywołane wcześniej przez system refundacji, nie zostały
zakłócone. Z tego powodu należy ustalić przewidziane
ilości na każdy produkt na podstawie spisu produktów
rolnych dla refundacji wywozowych, określonego
w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (3).

(4) Na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2201/96
przy ustalaniu refundacji uwzględnia się istniejącą
sytuację i tendencje w odniesieniu do cen i dostępności

owoców i warzyw na rynku Wspólnoty oraz
w odniesieniu do cen stosowanych w handlu międzyna-
rodowym. Należy również uwzględnić koszty wprowa-
dzenia do obrotu i koszty transportu, jak również gospo-
darcze aspekty proponowanego wywozu.

(5) Zgodnie z art. 17 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 2201/96 ceny rynkowe Wspólnoty są ustalane
z uwzględnieniem cen najbardziej korzystnych
z punktu widzenia wywozu.

(6) Sytuacja na rynku międzynarodowym lub specyficzne
wymogi niektórych rynków mogą wymóc konieczność
zróżnicowania refundacji do określonego produktu,
w zależności od jego miejsca przeznaczenia.

(7) Tymczasowo konserwowane wiśnie i czereśnie, pomi-
dory bez skórek, wiśnie i czereśnie konserwowane, prze-
tworzone orzechy i niektóre soki pomarańczowe mogą
obecnie stanowić przedmiot wywozu znaczącego pod
względem gospodarczym.

(8) Należy ustalić stawkę refundacji oraz przewidziane
w konsekwencji ilości.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Prze-
tworów Owocówych i Warzywnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Stawki refundacji wywozowych w sektorze przetworów
owocowych i warzywnych, okres składania wniosków
o pozwolenie, okres wydawania pozwoleń oraz przewidziane
ilości ustalone są w Załączniku.

2. Pozwolenia wydane z tytułu pomocy żywnościowej,
określone w art. 16 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1291/2000 (4), nie są wliczane do ilości określonych
w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
25 października 2006 r.
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(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64
z 2.3.2004, str. 25).

(2) Dz.U. L 141 z 24.6.1995, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 498/2004 (Dz.U. L 80
z 18.3.2004, str. 20).

(3) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2091/2005 (Dz.U. L 343
z 24.12.2005, str. 1).

(4) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 410/2006 (Dz.U. L 71
z 10.3.2006, str. 7).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 października 2006 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

ZAŁĄCZNIK

do rozporządzenia Komisji z dnia 11 października 2006 r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze
przetworów owocowych i warzywnych, inne niż te przyznawane do dodawanego cukru (tymczasowo
konserwowane wiśnie i czereśnie, pomidory bez skórki, konserwowane wiśnie i czereśnie, przetworzone

orzechy, niektóre soki pomarańczowe)

Okres składania wniosków o pozwolenia: od 25 października 2006 r. do 21 lutego 2007 r.

Okres wydawania pozwoleń: od listopada 2006 do lutego 2007 r.

Kod produktu (1) Kod miejsca przeznaczenia (2) Stawka refundacji
(w EUR/t netto)

Przewidziane ilości
(w t)

0812 10 00 9100 F06 50 3 500

2002 10 10 9100 F10 45 43 100

2006 00 31 9000
2006 00 99 9100

F06 153 1 000

2008 19 19 9100
2008 19 99 9100

F08 59 500

2009 11 99 9110
2009 12 00 9111
2009 19 98 9112

F08 5 0

2009 11 99 9150
2009 19 98 9150

F08 29 0

(1) Kody produktów są określone w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3846/87 (Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1), ze zmianami.
(2) Kody miejsc przeznaczenia serii „A” są określone w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87, zmienionym.

Cyfrowe kody miejsc przeznaczenia są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003 (Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11).
Pozostałe miejsca przeznaczenia są określone następująco:
F06 Wszystkie miejsca przeznaczenia inne niż kraje Ameryki Północnej, Rumunia i Bułgaria.
F08 Wszystkie miejsca przeznaczenia inne niż Bułgaria i Rumunia.
F10 Wszystkie miejsca przeznaczenia inne niż Stany Zjednoczone Ameryki, Bułgaria i Rumunia.
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