
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 532/2007

z dnia 14 maja 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 dotyczącego pozwoleń na wywóz i refundacji
wywozowych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych oraz rozporządzenie (EWG)
nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

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. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby nie przekroczyć maksymalnych ilości wywożonych
z refundacją, ustalonych Porozumieniem w sprawie
rolnictwa zawartym w trakcie rundy urugwajskiej wielo-
stronnych negocjacji handlowych (2), art. 16 ust. 3 akapit
drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1282/2006 (3)
stanowi, że nie przyznaje się refundacji dla sacharozy
w przetworach mlecznych zawierających dodatek cukru,
w przypadku gdy refundacja dla zawartości mleka wynosi
zero lub nie została ustalona. Podczas gdy w chwili
wprowadzania tego przepisu istniało rzeczywiste ryzyko
przekroczenia tych maksymalnych ilości, w chwili
obecnej takie ryzyko już nie istnieje.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2007 z dnia
25 stycznia 2007 r. ustalające refundacje wywozowe
w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (4)
zniosło refundacje dla mleka pełnego w proszku
i mleka zagęszczonego, na skutek czego ma zastoso-
wanie art. 16 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE)
1282/2006. Zniesienie refundacji dla sacharozy i mleka
zawartych w przetworach mlecznych może skutkować
utratą znaczącej części rynku przez przetwory mleczne
zawierające dodatek cukru. Stosowne jest zatem
ponowne wprowadzenie refundacji wywozowych
w odniesieniu do sacharozy w przetworach mlecznych
zawierających dodatek cukru.

(3) Artykuł 24 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (WE)
nr 1282/2006 stanowi, że w przypadku wywozu serów
do Stanów Zjednoczonych w ramach kontyngentów,
o których mowa w art. 23 wymienionego rozporzą-

dzenia, w rubryce 16 pozwoleń na wywóz należy
podać 8-cyfrowy kod produktu według nomenklatury
scalonej. Doświadczenie pokazało, że po wydaniu
pozwolenia na wywóz importerzy ze Stanów Zjednoczo-
nych mogą ubiegać się o dostawę innego rodzaju sera
z tej samej grupy produktów. Aby umożliwić taką elas-
tyczność, należy odpowiednio dostosować art. 24 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1282/2006.

(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 522/2006 z dnia
30 marca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe
w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych (5)
stanowi, że od dnia 31 marca 2006 r. wszystkie refun-
dacje wywozowe ustala się w euro na 100 kg. Należy
zatem odpowiednio dostosować sformułowanie art. 16
rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 oraz część 9 załącz-
nika I do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3846/87 (6).

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(EWG) nr 3846/87 i rozporządzenie (WE) nr
1282/2006.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka
i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1282/2006 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) W art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Składnik, o którym mowa w ust. 1 lit. a), oblicza
się poprzez pomnożenie ustalonej stawki refundacji przez
zawartość procentową mleka pełnego w przetworze
mlecznym”;

b) w ust. 3 skreśla się akapit drugi.
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2005 (Dz.U. L 307
z 25.11.2005, str. 2).

(2) Dz.U. L 336 z 23.12.1994, str. 22.
(3) Dz.U. L 234 z 29.8.2006, str. 4. Rozporządzenie zmienione rozpo-

rządzeniem (WE) nr 1919/2006 (Dz.U. L 380 z 28.12.2006, str. 1).
(4) Dz.U. L 19 z 26.1.2007, str. 8.

(5) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, str. 45.
(6) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1854/2006 (Dz.U. L 361
z 19.12.2006, str. 1).



2) W art. 24 ust. 1 akapit drugi dodaje się następujące zdanie:

„Pozwolenie jest jednak ważne dla każdego kodu w ramach
kodu CN 0406”.

Artykuł 2

W części 9 załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 3846/87,
pierwsze zdanie pkt a) w przypisach (4) i (14) otrzymuje nastę-
pujące brzmienie:

„kwoty za 100 kg, pomnożonej przez masę substancji
mlekowej zawartej w 100 kilogramach produktu”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Punkt 2 art. 1 stosuje się do pozwoleń na wywóz wydanych na
rok kontyngentowy 2007 i dalsze lata.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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