
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1804/2006

z dnia 7 grudnia 2006 r.

ustanawiające środki przejściowe, jakie należy przyjąć w związku z przystąpieniem Bułgarii
i Rumunii w odniesieniu do rezerwy sporządzanej zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE)

nr 1043/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 41 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30
czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia
Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przy-
znawania refundacji wywozowych dla niektórych
produktów rolnych wywożonych w postaci towarów
nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów
dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (1)
stanowi, że – poza pewnymi wyłączeniami – przyzna-
wanie refundacji wywozowych dla towarów jest uwarun-
kowane złożeniem świadectwa refundacji.

(2) Świadectwa refundacji są udostępniane podmiotom
gospodarczym w sześciu transzach podczas okresu
budżetowego, przy czym w odniesieniu do każdej
transzy jest określony termin składania wniosków.
W przypadku gdy kwota we wnioskach o wydanie świa-
dectwa refundacji w ramach pojedynczej transzy jest
niższa niż kwota dostępna dla tej transzy, podmioty
gospodarcze mogą składać w trybie cotygodniowym
wnioski o wydanie świadectwa refundacji na pozostałą
kwotę dostępną dla danej transzy, w odniesieniu do
której nie składano jeszcze wniosków o wydanie świa-
dectwa refundacji. Świadectwa refundacji mogą być
wydawane tylko wnioskodawcom mającym siedzibę we
Wspólnocie.

(3) W kontekście zbliżającego się przystąpienia Bułgarii
i Rumunii podmioty gospodarcze z tych państw,
z uwagi na zbieg następujących okoliczności: okres świą-
teczny i moratorium na składanie cotygodniowych wnio-
sków o refundację w okresie od dnia 7 do 21 stycznia
(najpóźniej), będą miały ograniczone możliwości skła-
dania wniosków o świadectwa refundacji obowiązujące
w okresie między przystąpieniem a początkiem lutego
2007 r.

(4) Wobec powyższych okoliczności należy przyjąć szcze-
gólne środki przejściowe wyłączające wspomniane
podmioty gospodarcze z obowiązku przedstawiania świa-
dectw refundacji w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 28
lutego 2007 r.

(5) W związku z powyższym należy również wprowadzić
odstępstwo od art. 47 ust. 2 rozporządzenia (WE)
1043/2005, tak aby podmioty gospodarcze z Bułgarii
i Rumunii mogły w okresie od dnia 1 stycznia do
dnia 28 lutego 2007 r. kwalifikować się do wyłączenia
przewidzianego w art. 46 tego rozporządzenia,
z zastrzeżeniem wejścia w życie Aktu przystąpienia
w dniu 1 stycznia 2007 r.

(6) Z przyczyn administracyjnych środki szczególne przyjęte
w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastoso-
wanie wyłącznie do kwalifikujących się wniosków złożo-
nych w roku budżetowym kończącym się w dniu 15
października 2007 r.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień
Horyzontalnych dotyczących Handlu Przetworzo-
nymi Produktami Rolnymi niewymienionymi w załąc-
zniku I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od art. 47 rozporządzenia (WE)
nr 1043/2005, dla roku budżetowego kończącego się w dniu
15 października 2007 r. kwota maksymalna 75 000 EUR,
o której mowa w ust. 2 akapit pierwszy, nie ma zastosowania
do podmiotów gospodarczych mających siedzibę w Bułgarii lub
Rumunii w odniesieniu do wywozu dokonywanego w okresie
od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego 2007 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z zastrzeżeniem
wejścia w życie Traktatu o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii
do Unii Europejskiej i z dniem, w którym nastąpiło wejście
w życie tego Traktatu.

Niniejsze rozporządzenie wygasa w dniu 16 października
2007 r.
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(1) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1580/2006 (Dz.U. L 291
z 21.10.2006, str. 8).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 grudnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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