
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 605/2007

z dnia 1 czerwca 2007 r.

ustanawiające środki przejściowe w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz i na wywóz
dotyczących handlu produktami rolnymi między Wspólnotą w jej składzie z dnia 31 grudnia

2006 r. a Bułgarią i Rumunią

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 41,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Do dnia 31 grudnia 2006 r. handel produktami rolnymi
między Wspólnotą a Bułgarią i Rumunią podlegał
okazaniu pozwolenia na przywóz lub wywóz. Od dnia
1 stycznia 2007 r. pozwolenia te nie mogą już być
stosowane w handlu.

(2) Niektóre pozwolenia, które są nadal ważne po dniu
1 stycznia 2007 r., zostały wykorzystane częściowo lub
nie zostały wykorzystane wcale. Należy spełnić zobowią-
zania związane z tymi pozwoleniami, aby złożone zabez-
pieczenie nie uległo przepadkowi. Zobowiązania te stały
się bezprzedmiotowe po przystąpieniu Bułgarii
i Rumunii, należy zatem ustanowić środek przejściowy
pozwalający na zwolnienie złożonych zabezpieczeń,
wchodzący w życie z dniem przystąpienia tych dwóch
państw.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią wszystkich właściwych komitetów
zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na wniosek zainteresowanych stron złożone zabezpieczenia na
wydawanie pozwoleń na przywóz i na wywóz, a także świa-
dectwa o wcześniejszym ustaleniu refundacji, są zwalniane pod
następującym warunkami:

a) pozwolenia i świadectwa zawierają jako kraj przeznaczenia
lub pochodzenia Bułgarię lub Rumunię;

b) ważność pozwoleń i świadectw nie wygasła przed dniem
1 stycznia 2007 r.;

c) do dnia 1 stycznia 2007 r. pozwolenia i świadectwa zostały
wykorzystane tylko częściowo lub nie zostały wykorzystane
wcale.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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