
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1713/2006

z dnia 20 listopada 2006 r.

znoszące wstępne finansowanie refundacji wywozowych w odniesieniu do produktów rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku woło-
winy i cielęciny (1), w szczególności jego art. 33, oraz odpo-
wiednie przepisy innych rozporządzeń dotyczących wspólnej
organizacji rynku produktów rolnych,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W chwili wprowadzenia systemu wstępnego finanso-
wania refundacji wywozowych konieczne wydawało
się stosowanie zasady, dzięki której zapewniona jest
równowaga pomiędzy, z jednej strony, wykorzystaniem
podstawowych produktów wspólnotowych pod kątem
wywozu produktów przetworzonych do krajów trzecich
i, z drugiej strony, wykorzystaniem produktów podsta-
wowych z państw trzecich dopuszczonych w ramach
procedur uszlachetniania czynnego. W tym celu kwota
równa refundacji wywozowej była wypłacana, gdy tylko
podstawowe produkty wspólnotowe, z których otrzymy-
wano produkty przetworzone lub towary przeznaczone
do wywozu, zostały poddane kontroli celnej.

(2) Wówczas konieczne wydawało się również, w przypadku
gdy produkty objęte wspólną organizacją rynku
i przywożone z państw trzecich mogły, pod pewnymi
warunkami, znaleźć się w składzie celnym lub podlegać
procedurze wolnego obszaru celnego, co skutkowało
zawieszeniem pobierania należności przywozowych,
zapewnienie możliwości wprowadzenia mechanizmu

umożliwiającego wypłatę kwoty równej refundacji wywo-
zowej, gdy tylko produkty lub towary wspólnotowe
zostały poddane takiej procedurze.

(3) Od tamtej pory system wstępnego finansowania prze-
kształcił się z systemu mającego pierwotnie na celu
wyrównanie cen towarów wspólnotowych i towarów
niewspólnotowych czasowo przywożonych w ramach
procedur uszlachetniania czynnego w złożony mecha-
nizm mający różne cele, przy czym powody, dla których
wprowadzono wstępne finansowanie, nie są już głów-
nymi powodami stosowania tego systemu w chwili
obecnej.

(4) Dzisiaj wstępne finansowanie stosuje się głównie w celu
wzmocnienia kontroli wywozu wołowiny. Jednakże
konieczność wzmożonych kontroli, sama w sobie, nie
jest wystarczająca do uzasadnienia wypłat refundacji
z góry w ramach systemu wstępnego finansowania.
Stosowanie tego systemu w celu osiągnięcia innych
celów nie wydaje się właściwe.

(5) Sytuacja na rynku odnośnych produktów rolnych uległa
zmianie, w związku z czym nie istnieje dalsze ekono-
miczne uzasadnienie utrzymania systemu wstępnego
finansowania refundacji wywozowych.

(6) Należy zatem zmienić rozporządzenia (EWG) nr 32/82
z dnia 7 stycznia 1982 r. ustanawiające warunki przy-
znawania specjalnych refundacji eksportowych
w sektorze wołowiny i cielęciny (3), (EWG) nr 1964/82
z dnia 20 lipca 1982 r. ustanawiające warunki udzielania
specjalnych refundacji wywozowych do niektórych
rodzajów wołowiny bez kości (4), (EWG) nr 2220/85
z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiające wspólne szczegó-
łowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń
w odniesieniu do produktów rolnych (5), (EWG)
nr 2723/87 z dnia 10 września 1987 r. ustanawiające
specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu refun-
dacji wywozowych dla zbóż wywożonych w postaci
makaronów objętych pozycją nr 19.03 Wspólnej Taryfy
Celnej (6), (WE) nr 3122/94 z dnia 20 grudnia 1994 r.
ustanawiające kryteria analiz ryzyka w odniesieniu do
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z 25.11.2000, str. 5).
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rozporządzeniem (WE) nr 744/2000 (Dz.U. L 89 z 11.4.2000,
str. 3).

(4) Dz.U. L 212 z 21.7.1982, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2772/2000 (Dz.U. L 321
z 19.12.2000, str. 35).

(5) Dz.U. L 205 z 3.8.1985, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 673/2004 (Dz.U. L 105 z 14.4.2004,
str. 17).

(6) Dz.U. L 261 z 11.9.1987, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1054/95 (Dz.U. L 107
z 12.5.1995, str. 5).



produktów rolnych otrzymujących refundacje (7), (WE)
nr 1445/95 z dnia 26 czerwca 1995 r. w sprawie
zasad stosowania pozwoleń na przywóz i na wywóz
w sektorze wołowiny i cielęciny oraz uchylające rozpo-
rządzenie (EWG) nr 2377/80 (8), (WE) nr 800/1999
z dnia 15 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne szcze-
gółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozo-
wych do produktów rolnych (9), (WE) nr 1291/2000
z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne szcze-
gółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz
i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu
refundacji dla produktów rolnych (10), (WE)
nr 1623/2000 z dnia 25 lipca 2000 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (WE)
nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku
wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych (11),
(WE) nr 2090/2002 z dnia 26 listopada 2002 r. ustana-
wiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia
Rady (EWG) nr 386/90 w sprawie kontroli bezpośred-
nich przy wywozie produktów rolnych kwalifikujących
się do refundacji (12), (WE) nr 1342/2003 z dnia 28
lipca 2003 r. ustalające specjalne szczegółowe zasady
stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz
zbóż i ryżu (13), (WE) nr 1518/2003 z dnia 28 sierpnia
2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania
w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze
wieprzowiny (14), (WE) nr 2236/2003 z dnia 23 grudnia
2003 r. ustanawiające szczegółowe zasady w celu stoso-
wania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1868/94 ustana-
wiającego system kwot na produkcję skrobi ziemnia-
czanej (15), (WE) nr 596/2004 z dnia 30 marca
2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania
w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze jaj (16),
(WE) nr 633/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawia-
jące szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu
pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego (17)
i (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.

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 (18).

(7) Z tych samych powodów należy uchylić rozporządzenie
Rady (EWG) nr 565/80 z dnia 4 marca 1980 r.
w sprawie zaliczek na poczet refundacji wywozowych
do produktów rolnych (19) oraz rozporządzenia Komisji
(EWG) nr 2388/84 z dnia 14 sierpnia 1984 r. w sprawie
szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych
do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny (20), (WE)
nr 456/2003 z dnia 12 marca 2003 r. ustanawiające
specjalne zasady w sprawie wstępnego finansowania
refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych
produktów z wołowiny i cielęciny objętych procedurą
składu celnego lub wolnego obszaru celnego (21), (WE)
nr 500/2003 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie
okresów pozostawania przez niektóre produkty zbożowe
i ryżowe pod kontrolą celną w związku z zaliczkami
z tytułu refundacji (22) i (WE) nr 1994/2005 z dnia
7 grudnia 2005 r. ustalające produkty podstawowe,
które nie kwalifikują się do zaliczek na poczet refundacji
wywozowych (23).

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opiniami wszystkich zainteresowanych komi-
tetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 32/82 skreśla się
akapit drugi.

Artykuł 2

W art. 5 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1964/82 skreśla się
akapity drugi i trzeci.

Artykuł 3

W art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 2220/85 skreśla się tiret
drugie.

Artykuł 4

W art. 1 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2723/87 skreśla się
tiret drugie.
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Artykuł 5

W art. 1 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 3122/94 skreśla się tiret
pierwsze.

Artykuł 6

W art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1445/95 skreśla się ustęp
drugi.

Artykuł 7

W rozporządzeniu (WE) nr 800/1999 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 skreśla się lit. k);

2) w art. 4 ust. 2, akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„W celu zastosowania przepisów niniejszego ustępu za
stawki refundacji, które należy brać pod uwagę, uważa się
stawki ważne w dniu złożenia wniosku o pozwolenie.
W razie konieczności stawki te są dostosowywane w dniu
przyjęcia zgłoszenia wywozowego”;

3) w art. 5 ust. 6 skreśla się akapit piąty;

4) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1, lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d) w przypadku stwierdzenia, że warunki określone
w lit. a) nie zostały spełnione, do celów art. 50 za
dzień lub dni, o który(-e) przekroczony jest termin
28 dni, uważa się dni, o które przekroczony jest
termin ustanowiony w art. 7.”;

b) w ust. 2 lit. b), akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia, że warunki określone
w lit. a) nie zostały spełnione, do celów art. 50 za
dzień lub dni, o który(-e) przekroczony jest termin 28
dni, uważa się dni, o które przekroczony jest termin
ustanowiony w art. 7.”;

c) w ust. 3 lit. b), akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„W przypadku stwierdzenia, po dokonaniu formalności
określonych w lit. a), że produkty pozostają,
z wyjątkiem przypadków siły wyższej, dłużej niż 28
dni w celu przeładunku w jednym lub większej liczbie
portów lotniczych na obszarze celnym Wspólnoty, do
celów art. 50 za dzień lub dni, o który(-e) przekroczony
jest termin 28 dni, uważa się dni, o które przekroczony
jest termin ustanowiony w art. 7.”;

5) w art. 15, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Produkty uważa się za przywiezione w stanie niezmie-
nionym, jeżeli nie ma żadnego dowodu, że zostały
w jakikolwiek sposób przetworzone.

Jednakże następujące czynności, mające na celu zapewnienie
konserwacji produktów, mogą być wykonywane przed przy-
wozem i pozostają bez uszczerbku dla zgodności
z przepisami ust. 1:

a) inwentaryzacja;

b) umieszczenie na produktach lub na ich opakowaniach
znaków, plomb, etykiet lub innych podobnych znaków
odróżniających, pod warunkiem że czynności te nie
wzbudzają podejrzeń, że produkty są innego pocho-
dzenia niż ich faktyczne pochodzenie;

c) zmiany znaków i numerów paczek lub zmiany etykiet,
pod warunkiem że czynności te nie wzbudzają podejrzeń,
że produkty są innego pochodzenia niż ich faktyczne
pochodzenie;

d) opakowanie, rozpakowanie, zmiana opakowania lub
naprawa opakowania, pod warunkiem że czynności te
nie wzbudzają podejrzeń, że produkty są innego pocho-
dzenia niż ich faktyczne pochodzenie;

e) wietrzenie;

f) chłodzenie; oraz

g) zamrażanie.

Ponadto produkty przetworzone przed przywozem uważa
się za przywiezione w stanie niezmienionym, pod warun-
kiem że przetwarzanie jest dokonywane w państwie trzecim,
do którego przywożone są wszystkie produkty powstałe
z tego przetworzenia.”;

6) w tytule II skreśla się rozdział 3;

7) w art. 51 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za refundację wnioskowaną uważa się kwotę obli-
czoną na podstawie informacji dostarczonych na
podstawie art. 5. W przypadku gdy stawka refundacji
jest zróżnicowana w zależności od miejsca przezna-
czenia, zróżnicowaną część refundacji oblicza się,
stosując informacje dotyczące ilości, wagi i miejsca prze-
znaczenia dostarczone na podstawie art. 49.”;
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b) ustęp 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Kary nie mają zastosowania jedynie wtedy, gdy
wnioskowana refundacja jest wyższa od refundacji stoso-
wanej na podstawie art. 4 ust. 2, art. 18 ust. 3, i/lub
art. 50.”;

c) ustęp 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku gdy produkt wskazany
w zgłoszeniu wywozowym nie jest objęty pozwoleniem,
nie jest należna żadna refundacja i nie stosuje się prze-
pisów ust. 1.”;

8) w art. 52 ust. 1, lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) w przypadku gdy zwrot jest zagwarantowany niezwol-
nionym zabezpieczeniem, przejęcie zabezpieczenia
zgodnie z art. 25 ust. 1 stanowi odzyskanie należnych
kwot;”;

9) w art. 53 skreśla się tiret trzecie.

Artykuł 8

W rozporządzeniu (WE) nr 1291/2000 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) skreśla się art. 4;

2) w art. 24 ust. 1, lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) w przypadku pozwolenia na wywóz lub świadectwa
o wcześniejszym wyznaczeniu refundacji zgłoszenie
dotyczące wywozu.”;

3) w art. 32 skreśla się ust. 2;

4) w art. 33 ust. 1, lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 lit. b) oraz
z zastrzeżeniem ust. 2, przedstawiając egzemplarz nr 1
pozwolenia lub świadectwa i, gdzie stosowne, egzem-
plarz nr 1 wyciągu lub wyciągów z pozwoleń lub świa-
dectw, poświadczone, jak przewidziano w art. 24 lub
art. 25.”;

5) skreśla się art. 48.

Artykuł 9

Skreśla się art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1623/2000.

Artykuł 10

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 2090/2002 skreśla
się pkt 10.

Artykuł 11

W art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003 skreśla się
akapit trzeci.

Artykuł 12

W rozporządzeniu (WE) nr 1518/2003 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 1, akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W takich przypadkach, bez względu na przepisy art. 2
ust. 1, termin ważności pozwoleń ogranicza się do pięciu
dni roboczych od dnia ich faktycznego wydania
w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1291/2000, a sekcja 20 wniosków o pozwolenia
i pozwoleń zawiera jedno z oznaczeń wymienionych
w załączniku Ia.”;

2) tekst załącznika do niniejszego rozporządzenia dodaje się
jako załącznik Ia.

Artykuł 13

Skreśla się art. 14 rozporządzenia (WE) nr 2236/2003.

Artykuł 14

W rozporządzeniu (WE) nr 596/2004 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 4 ust. 1, akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W takich przypadkach, bez względu na przepisy art. 2
ust. 1, termin ważności pozwoleń ogranicza się do pięciu
dni roboczych od dnia ich faktycznego wydania
w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1291/2000, a sekcja 20 wniosków o pozwolenia
i pozwoleń zawiera jedno z oznaczeń wymienionych
w załączniku Ia.”;

2) tekst załącznika do niniejszego rozporządzenia dodaje się
jako załącznik Ia.

Artykuł 15

Do rozporządzenia (WE) nr 633/2004 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 2, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1, pozwo-
lenia dla kategorii 6 lit. a) określonej w załączniku I są
ważne przez 15 dni od faktycznej daty wydania
w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 1291/2000.”;
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2) w art. 4 ust. 1, akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W takich przypadkach, bez względu na przepisy art. 2
ust. 1 i 5, termin ważności pozwoleń ogranicza się do pięciu
dni roboczych od dnia ich faktycznego wydania
w rozumieniu art. 23 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
1291/2000, a sekcja 20 wniosków o pozwolenia
i pozwoleń zawiera jedno z oznaczeń wymienionych
w załączniku Ia.”;

3) tekst załącznika do niniejszego rozporządzenia dodaje się
jako załącznik Ia.

Artykuł 16

Skreśla się art. 54 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005.

Artykuł 17

Niniejszym uchyla się rozporządzenia (EWG) nr 565/80, (EWG)
nr 2388/84, (WE) nr 456/2003, (WE) nr 500/2003 i (WE)
nr 1994/2005.

Artykuł 18

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Przepisy uchylone lub skreślone niniejszym rozporządzeniem
stosuje się nadal w odniesieniu do produktów objętych
systemem wstępnego finansowania przed dniem 1 stycznia
2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 listopada 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK Ia

Oznaczenia, o których mowa w art. 4 ust. 1 akapit drugi:

— W języku hiszpańskim: Certificado válido durante cinco días hábiles

— W języku czeskim: Licence platná pět pracovních dní

— W języku duńskim: Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

— W języku niemieckim: Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

— W języku estońskim: Litsents kehtib viis tööpäeva

— W języku greckim: Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

— W języku angielskim: Licence valid for five working days

— W języku francuskim: Certificat valable cinq jours ouvrables

— W języku włoskim: Titolo valido cinque giorni lavorativi

— W języku łotewskim: Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

— W języku litewskim: Licencijos galioja penkias darbo dienas

— W języku węgierskim: Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

— W języku niderlandzkim: Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

— W języku polskim: Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

— W języku portugalskim: Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

— W języku słowackim: Licencia platí päť pracovných dní

— W języku słoweńskim: Dovoljenje velja 5 delovnih dni

— W języku fińskim: Todistus on voimassa viisi työpäivää

— W języku szwedzkim: Licensen är giltig fem arbetsdagar”
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