
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 288/2007

z dnia 16 marca 2007 r.

ustanawiające środki przejściowe, które mają zostać przyjęte w związku z przystąpieniem Bułgarii
i Rumunii w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznawania refundacji wywozowych do
niektórych produktów mlecznych i jajecznych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1043/2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

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

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 52 ust. 4 rozporządzenia Komisji (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 wywo-
żonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do
Traktatu oraz kryteriów ustalania wysokości kwot takich
refundacji (1) przewiduje, że przyznanie refundacji do
niektórych produktów na bazie mleka i jaj jest uwarun-
kowane spełnieniem przez nie odpowiednich wymogów
rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
higieny środków spożywczych (2) oraz rozporządzenia
(WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne
przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego (3). W szczególności towary
te, zgodnie z art. 4 i 5 rozporządzenia (WE)
nr 853/2004, muszą być przygotowane
w zatwierdzonych zakładach i spełniać szczegółowe
wymogi dotyczące znaku jakości zdrowotnej.

(2) Decyzja Komisji 2007/30/WE z dnia 22 grudnia 2006 r.
ustanawiająca środki przejściowe przy wprowadzaniu do
obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego
wyprodukowanych w Bułgarii i Rumunii (4) ustanawia
środki mające na celu ułatwienie przejścia od systemu
obowiązującego obecnie w tych państwach do systemu
wynikającego ze stosowania wspólnotowego prawodaw-
stwa weterynaryjnego. Zgodnie z art. 3 wymienionej
decyzji państwa członkowskie mogą zezwolić od dnia
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 r. na handel produk-
tami, które zostały uzyskane w nowych państwach
członkowskich w zakładach mających przed datą przy-

stąpienia zezwolenie na wywóz przetworów mlecznych
i jajecznych do Wspólnoty, pod warunkiem że produkty
te noszą wspólnotowy znak jakości zdrowotnej danego
przedsiębiorstwa oraz towarzyszy im dokument potwier-
dzający, że zostały wyprodukowane zgodnie z decyzją
2007/30/WE.

(3) Należy zatem wprowadzić odstępstwo od art. 52 ust. 4
rozporządzenia (WE) nr 1043/2005, bez uszczerbku dla
stosowania pozostałych przepisów tego rozporządzenia,
i ustanowić, że towary, które są zgodne z przepisami
art. 3 decyzji 2007/30/WE i które mogą być wprowa-
dzane do obrotu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia
31 grudnia 2007 r., mogą kwalifikować się do refundacji
wywozowej.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zagadnień
Horyzontalnych Dotyczących Handlu Produktami
Rolnymi Przetworzonymi niewymienionymi
w załączniku I do Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 52 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 1043/2005, towary wyprodukowane przed datą przystą-
pienia w zakładach w Bułgarii i Rumunii mających przed datą
przystąpienia zezwolenie na wywóz do Wspólnoty i które są
wywożone ze Wspólnoty w okresie od dnia przystąpienia do
dnia 31 grudnia 2007 r., kwalifikują się do refundacji wywo-
zowej, pod warunkiem że spełniają wymogi art. 3 lit. a) i b)
decyzji 2007/30/WE.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do zgłoszeń wywozowych
przyjętych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia
2007 r.
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(1) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, str. 24. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1792/2006 (Dz.U. L 362
z 20.12.2006, str. 1).

(2) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 1.
(3) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363
z 20.12.2006, str. 1).

(4) Dz.U. L 8 z 13.1.2007, str. 59.



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2007 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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