
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1423/2007

z dnia 4 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1291/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady
stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu

refundacji dla produktów rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia
29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku
zbóż (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 oraz odpowiadające
mu przepisy w innych rozporządzeniach w sprawie wspólnej
organizacji rynków produktów rolnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 19 rozporządzenia Komisji (WE) 1291/2000 (2)
przewiduje możliwość wydawania pozwoleń na przywóz
i wywóz oraz świadectw w formie elektronicznej.

(2) Jak wykazuje doświadczenie, w celu usprawnienia działań
przywozu i wywozu można poprawić przepisy art. 25,
tak aby nie budziło wątpliwości, że właściwy organ
państwa członkowskiego może przechowywać pozwo-
lenia i świadectwa oraz zarządzać nimi w formie elek-
tronicznej, w miejsce wydawania ich importerowi lub
eksporterowi, oraz że w przypadku wprowadzenia
danych dotyczących wywozu i ich przekazania do
organu wydającego drogą elektroniczną, wpisy na elek-
tronicznym pozwoleniu na wywóz lub na świadectwie
mogą być również dokonywane w formie elektronicznej.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1291/2000.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią wszystkich odpowiednich komitetów
zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 25 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 wprowadza się
następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nie naruszając przepisów art. 24, państwo członkow-
skie może zezwolić, aby pozwolenie lub świadectwo:

a) zostało złożone organowi wydającemu lub organowi
odpowiedzialnemu za wypłacanie refundacji;

b) było przechowywane w bazie danych organu wydającego
lub organu odpowiedzialnego za wypłacanie refundacji,
w przypadkach gdy stosuje się art. 19.”;

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Państwo członkowskie wyznacza organ właściwy do
dokonywania wpisów i poświadczania pozwoleń lub świa-
dectw.

Przydział, jego potwierdzenie oraz poświadczenie umie-
szczone na pozwoleniu lub świadectwie uznaje się jednak
za dokonane, również w przypadku gdy:

a) dokument, w którym są w sposób szczegółowy ujęte
wywiezione ilości towarów, sporządzono komputerowo;
dokument taki musi zostać załączony do pozwolenia lub
świadectwa i razem z nim włączony do akt;

b) wywiezione ilości towarów zostały wprowadzone do
urzędowej elektronicznej bazy danych należącej do
danego państwa członkowskiego i istnieje odsyłacz od
tej informacji do pozwolenia w formie elektronicznej;
państwo członkowskie może archiwizować te informacje
w formie wersji papierowej dokumentów elektronicz-
nych.

Datą, którą uznaje się za datę dokonania wpisu, jest data
przyjęcia zgłoszenia określona w art. 24 ust. 1.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 735/2007 (Dz.U. L 169
z 29.6.2007, str. 6).

(2) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006 (Dz.U. L 365
z 21.12.2006, str. 52).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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