
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1649/2006

z dnia 8 listopada 2006 r.

w sprawie stosowania najniższej stawki refundacji wywozowej do niektórych produktów sektora
jaj i mięsa drobiowego

(Wersja skodyfikowana)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2771/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
jaj (1), w szczególności jego art. 9 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia
29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
mięsa drobiowego (2), w szczególności jego art. 9 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 109/80 z dnia
18 stycznia 1980 r. w sprawie stosowania najniższej
stawki zwrotu wywozowego do niektórych produktów
sektora jaj i mięsa drobiowego (3) zostało kilkakrotnie
znacząco zmienione (4). W celu zapewnienia jego
jasności i zrozumiałości należy je zatem skodyfikować.

(2) W przypadkach, w których refundacja wywozowa różni
się w zależności od miejsca przeznaczenia, art. 18 ust. 1
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia
15 kwietnia 1999 r. ustanawiającego wspólne szczegó-
łowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych
do produktów rolnych (5) stanowi, że część refundacji,
obliczona na podstawie najniższej stawki refundacji,
stosowanej w dniu zakończenia wywozowych formal-
ności celnych, ma być wypłacona po dostarczeniu
dowodu, że produkt opuścił terytorium celne Wspólnoty.

(3) Przepisy art. 4 ust. 1 i 7 oraz art. 5 ust. 1 i 3 rozporzą-
dzenia Rady (EWG) nr 565/80 z dnia 4 marca 1980 r.
w sprawie zaliczek na poczet refundacji wywozowych do
produktów rolnych (6) zezwalają, aby część refundacji,

obliczona na podstawie najniższej stawki, była wypła-
cona, kiedy tylko produkt zostanie poddany specjalnej
procedurze określonej tym rozporządzeniem.

(4) W ramach specjalnych uzgodnień z niektórymi
państwami trzecimi stawka refundacji, stosowana dla
wywozu do tych państw pewnych produktów z sektora
jaj i mięsa drobiowego, może być niższa, a czasami
znacznie niższa niż refundacja normalnie stosowana.
Czasami również nie określa się żadnej refundacji.

(5) Najniższa stawka refundacji również wynika z faktu, że
nie określono żadnej refundacji.

(6) W przypadku nieokreślenia refundacji wywozowej środki
wprowadzone w Stanach Zjednoczonych gwarantują, że
produkty, które zakwalifikowały się do refundacji wywo-
zowej do innych miejsc przeznaczenia, nie mogą być
przywożone do tego kraju. Należy przewidzieć wyjątek
przy obliczaniu najniższej stawki refundacji do wywozu
do Stanów Zjednoczonych. Doświadczenie pokazuje, iż
omawiane produkty mogą kwalifikować się jako ten
wyjątek nie tylko w związku ze stosowaniem art. 18
ust. 2 rozporządzenia nr (WE) nr 800/1999, lecz
również w związku ze stosowaniem art. 4 ust. 1 i 7
oraz art. 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 565/80.

(7) Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa
Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Fakt, że nie określono refundacji do produktów objętych
kodami CN 0105 11, 0105 12, 0105 19, 0207 (wyłączając
0207 34, 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91,
0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85 oraz 0207 36 89),
0407, 0408, 1602 32, które są wywożone do Stanów Zjedno-
czonych Ameryki, nie jest brany pod uwagę:

— przy obliczaniu najniższej stawki refundacji do celów art. 18
ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 800/1999,

— przy stosowaniu art. 4 ust. 7 i art. 5 ust. 3 rozporządzenia
(EWG) nr 565/80.
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(1) 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).

(2) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 679/2006.

(3) Dz.U. L 14 z 19.1.1980, str. 30. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2916/95 (Dz.U. L 305
z 19.12.1995, str. 49).

(4) Patrz: załącznik I.
(5) 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).

(6) Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 444/2003 (Dz.U. L 67
z 12.3.2003, str. 3).



Artykuł 2

Rozporządzenie (EWG) nr 109/80 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia należy odczytywać jako odesłania do niniejszego rozporządzenia,
zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 8 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

UCHYLONE ROZPORZĄDZENIE I JEGO KOLEJNE ZMIANY

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 109/80
(Dz.U. L 14 z 19.1.1980, str. 30)

Rozporządzenie (EWG) nr 1475/80
(Dz.U. L 147 z 13.6.1980, str. 15)

Tylko artykuł 1 ustęp 3 tiret drugie

Rozporządzenie (EWG) nr 3987/87
(Dz.U. L 376 z 31.12.1987, str. 20)

Tylko artykuł 4

Rozporządzenie (EWG) nr 1737/90
(Dz.U. L 161 z 27.6.1990, str. 25)

Rozporządzenie (EWG) nr 3779/90
(Dz.U. L 364 z 28.12.1990, str. 9)

Tylko artykuł 2

Rozporządzenie (WE) nr 2916/95
(Dz.U. L 305 z 19.12.1995, str. 49)

Tylko artykuł 1 ustęp 1 tiret drugie i artykuł
1 ustęp 2 tiret pierwsze

ZAŁĄCZNIK II

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (EWG) nr 109/80 Niniejsze rozporządzenie

Artykuł 1 Artykuł 1

— Artykuł 2

Artykuł 2 Artykuł 3

— Załącznik I

— Załącznik II
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