
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1496/2007

z dnia 18 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1043/2005 w sprawie wykonania rozporządzenia 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

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia
6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu mające zasto-
sowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa
produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 8 ust. 3 akapit
pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Formuła wprowadzająca art. 54 ust. 3 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1043/2005 (2) czyni szczegółowe odnie-
sienie do ustaleń zawartych w art. 17 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 800/1999 z dnia 15 kwietnia 1999 r.
ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania
systemu refundacji wywozowych do produktów
rolnych (3).

(2) Artykuł 17 rozporządzenia (WE) nr 800/1999 został
zastąpiony rozporządzeniem Komisji (WE) nr
1001/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniającym
rozporządzenia (WE) nr 800/1999 i (WE) nr
2090/2002 w odniesieniu do kontroli w ramach refun-
dacji wywozowych do produktów rolnych.

(3) W celu zapewnienia przejrzystości należy dostosować
formułę wprowadzającą art. 54 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 1043/2005 w celu uwzględnienia tej zmiany.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1043/2005.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. zagadnień
horyzontalnych dotyczących handlu przetworzonymi
produktami rolnymi, niewymienionymi w załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 54 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 formuła
wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Dla towarów wymienionych w załączniku II do niniejszego
rozporządzenia i w drodze odstępstwa od art. 17 rozporzą-
dzenia (WE) nr 800/1999 kwotę ustanowioną w art. 17 ust. 1
lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 800/1999 stosuje się
niezależnie od kraju lub terytorium przeznaczenia, do którego
towary są wywożone:”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 2 września 2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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