
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 67/2007

z dnia 25 stycznia 2007 r.

ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych
wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka
i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 31 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999
przewiduje, że różnice między cenami produktów obję-
tych art. 1 lit. a), b), c), d), e) i g) tego rozporządzenia na
światowym rynku a cenami we Wspólnocie mogą być
pokryte refundacją wywozową.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia
30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporzą-
dzenia 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 (2) określa
produkty, w stosunku do których ustala się stawkę refun-
dacji, którą stosuje się dla tych produktów wywożonych
jako towary objęte załącznikiem II do rozporządzenia
(WE) nr 1255/1999.

(3) Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1043/2005 stawkę refundacji na 100 kilogramów
danych produktów podstawowych ustala się co miesiąc.

(4) Jednakże w przypadku niektórych przetworów mlecznych
wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I
do Traktatu istnieje niebezpieczeństwo naruszenia podję-
tych zobowiązań dotyczących wcześniejszego ustalania
wysokich stawek refundacji. Dlatego konieczne jest
podjęcie stosownych środków ostrożności, aby zapobiec
takiemu niebezpieczeństwu nie wykluczając przy tym
zawierania długoterminowych kontraktów. Ustanowienie

konkretnych stawek na wcześniejsze ustalanie refundacji
dotyczących tych produktów powinno umożliwić osiąg-
nięcie tych dwóch celów.

(5) Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005
przewiduje, że przy ustalaniu stawek refundacji należy
uwzględnić w stosownych przypadkach refundacje
produkcyjne, pomoc finansową oraz inne środki
o skutku równoważnym, stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie wspólnej organizacji rynku danego produktu
w odniesieniu do produktów podstawowych objętych
załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1043/2005
lub do produktów powiązanych.

(6) Artykuł 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1255/1999
przewiduje wypłatę pomocy w odniesieniu do mleka
odtłuszczonego przetworzonego na kazeinę wyproduko-
wanego na terenie Wspólnoty, pod warunkiem że
wymienione mleko i wyprodukowana z niego kazeina
spełniają odpowiednie standardy.

(7) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia
9 listopada 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady
wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr
1255/1999 w odniesieniu do środków w zakresie
zbytu śmietanki, masła i masła skoncentrowanego na
rynku Wspólnoty (3) przewiduje, że masło i śmietana
po obniżonych cenach powinny być udostępnione dla
przemysłu produkującego niektóre towary.

(8) Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych
nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego
przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Stawki refundacji obowiązujące w odniesieniu do produktów
podstawowych objętych załącznikiem I do rozporządzenia
(WE) nr 1043/2005 i art. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1255/1999 oraz wywożonych jako towary objęte załączni-
kiem II do rozporządzenia (WE) nr 1255/1999 ustala się
zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).

(2) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1713/2006 (Dz.U. L 321
z 21.11.2006, str. 11).

(3) Dz.U. L 308 z 25.11.2005, str. 1. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2107/2005 (Dz.U. L 337
z 22.12.2005, str. 20).



Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 stycznia 2007 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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ZAŁĄCZNIK

Stawki refundacji obowiązujące od dnia 26 stycznia 2007 r. w odniesieniu do niektórych produktów mlecznych
wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu (1)

(EUR/100 kg)

Kod CN Opis

Stawka refundacji

W przypadku
wcześniej-

szego wyzna-
czenia refun-

dacji

W innych
przypadkach

ex 0402 10 19 Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej
zawartości tłuszczu do 1,5 %, bez dodatku cukru bądź innych środków
słodzących (PG 2):

a) w przypadku wywozu towarów o kodzie CN 3501; — —

b) w przypadku wywozu pozostałych towarów 0,00 0,00

ex 0402 21 19 Mleko w proszku, w granulkach bądź w innej formie stałej, o wagowej
zawartości tłuszczu równej 26 %, bez dodatku cukru bądź innych
środków słodzących (PG 3):

a) w przypadku wywozu produktów podobnych do PG 3, zawierają-
cych masło po obniżonej cenie bądź śmietanę, uzyskane zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005;

22,43 23,62

b) w przypadku wywozu pozostałych towarów 0,00 0,00

ex 0405 10 Masło o wagowej zawartości tłuszczu równej 82 % (PG 6):

a) w przypadku wywozu towarów, zawierających masło po obniżonej
cenie lub śmietanę, które zostały wyprodukowane zgodnie
z warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005;

70,73 74,50

b) w przypadku wywozu towarów o kodzie CN 2106 90 98 o wagowej
zawartości tłuszczu mleka przekraczającej 40 %

90,36 95,17

c) w przypadku wywozu pozostałych towarów. 88,30 93,00

(1) Stawki określone w niniejszym załączniku nie mają zastosowania do wywozu do Andory, Gibraltaru, Ceuty, Melilli, Stolicy Apostolskiej
(Panstwa Watykańskiego) oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki towarów wymienionych w tabelach I i II Protokołu nr 2 do umowy
pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. wywożonych do Konfederacji Szwajcarskiej lub
do Księstwa Liechtensteinu.-
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