
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1568/2007

z dnia 21 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 951/2006 w odniesieniu do refundacji wywozowych do
niektórych cukrów stosowanych w niektórych przetworach owocowych i warzywnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z dnia
20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
w sektorze cukru (1), w szczególności jego art. 40 ust. 1 lit. g),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26
września 2007 r. ustanawiającym przepisy szczegółowe
dotyczące sektora owoców i warzyw, zmieniającym
dyrektywy 2001/112/WE, 2001/113/WE
i rozporządzenia (EWG) nr 827/68, (WE) nr 2200/96,
(WE) nr 2201/96, (WE) nr 2826/2000, (WE) nr
1782/2003, (WE) nr 318/2006 oraz uchylającym rozpo-
rządzenie (WE) nr 2202/96 (2) wprowadzono reformę
sektora przetworzonych owoców i warzyw. W wyniku
reformy refundacje wywozowe nie mogą już być przy-
znawane na mocy rozporządzenia (WE) nr 1182/2007
lub rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28
października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji
rynków przetworów owocowych i warzywnych (3)
w odniesieniu do cukru stosowanego w produkcji niektó-
rych przetworów owocowych i warzywnych. Dlatego
artykułem 53 rozporządzenia (WE) nr 1182/2007 zmie-
niono rozporządzenie (WE) nr 318/2006 w celu umoż-
liwienia przyznawania na mocy tego rozporządzenia
refundacji w odniesieniu do niektórych produktów
cukrowniczych zawartych w przetworzonych owocach
i warzywach, wymienionych wcześniej
w rozporządzeniu (WE) nr 2201/96.

(2) W art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 usta-
nowiono ceny referencyjne dla cukru białego. Zgodnie
z tym artykułem ceny referencyjne cukru białego zostaną
obniżone od roku gospodarczego 2008/2009.
W związku z powyższym warunki konkurencji na
rynkach wywozowych dla wspólnotowych producentów
niektórych przetworów owocowych i warzywnych ze
znaczącą zawartością dodatku cukru stałyby się nieko-
rzystne, jako że muszą oni nadal płacić cenę cukru
wyższą niż cena światowa, a nie kwalifikowaliby się do
refundacji wywozowych. W celu zachowania konkuren-
cyjności tych producentów wspólnotowych na rynkach
wywozowych należy zatem zezwolić na przyznawanie
refundacji wywozowych w odniesieniu do cukru stoso-
wanego przez nich w produkcji.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2315/95 z dnia 29
września 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady
stosowania refundacji wywozowych do niektórych
cukrów objętych wspólną organizacją rynku cukru,
używanych w niektórych przetworach owocowych
i warzywnych (4) określa szczegółowe zasady przyzna-
wania refundacji wywozowych w odniesieniu do przed-
miotowych produktów cukrowniczych zawartych
w niektórych przetworzonych owocach i warzywach,
objętych zakresem art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia
(WE) nr 2201/96. Ze względu na zmiany spowodowane
reformą sektora przetworzonych owoców i warzyw
należy przenieść te przepisy do rozporządzenia Komisji
(WE) nr 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustana-
wiającego szczegółowe zasady wykonania rozporzą-
dzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu
z państwami trzecimi w sektorze cukru (5).

(4) W świetle przepisów Umowy między Wspólnotą Euro-
pejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca
1972 r. oraz w celu uniknięcia nakładania na podmioty
gospodarcze niepotrzebnych kosztów, rozporządzeniem
Komisji (WE) nr 389/2005 (6) ustalono odstępstwa od
art. 18 ust. 6 rozporządzenia nr 2201/96 oraz art. 16
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/1999 (7)
w odniesieniu do wywozu niektórych przetworów
owocowych i warzywnych do krajów trzecich innych
niż Szwajcaria i Lichtenstein. Artykuł 18 ust. 6 rozpo-
rządzenia (WE) nr 2201/96 został skreślony artykułem
48 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1182/2007. Jednakże
należy nadal stosować odstępstwo od art. 16 rozporzą-
dzenia (WE) nr 800/1999 w zakresie, w jakim wymaga
on przedstawienia dowodu przywozu w przypadku
zróżnicowanych refundacji. W przypadku, gdy dla Szwaj-
carii i Lichtensteinu nie ustalono refundacji wywozowych
stosowne jest również, aby nie uwzględniać tego faktu
w momencie ustalania najniższej stawki refundacji. Dla
przejrzystości prawnej należy przenieść to odstępstwo do
rozporządzenia (WE) nr 951/2006.

(5) Dlatego konieczne jest wprowadzenie odpowiednich
zmian do rozporządzenia (WE) nr 951/2006 oraz uchy-
lenie rozporządzeń (WE) nr 2315/95 i (WE) nr
389/2005.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,
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(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1260/2007 (Dz.U. L 283 z 27.10.2007,
str. 1).

(2) Dz.U. L 273 z 17.10.2007, str. 1.
(3) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1212/2007 (Dz.U. L 274
z 18.10.2007, str. 7).

(4) Dz.U. L 233 z 30.9.1995, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 548/2007.

(5) Dz.U. L 178 z 17.7.2006, str. 24. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 2031/2006 (Dz.U. L 414
z 30.12.2006, str. 43).

(6) Dz.U. L 62 z 9.3.1995, str. 12.
(7) Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 11. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1001/2007 (Dz.U. L 226
z 30.8.2007, str. 9).



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 951/2006 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w rozdziale II dodaje się następujące art. 4a i 4b:

„Artykuł 4a

Refundacje wywozowe do niektórych cukrów
stosowanych w niektórych przetworach owocowych
i warzywnych

1. Zgodnie z art. 32 rozporządzenia (WE) nr 318/2006
refundację wywozową można przyznawać w odniesieniu do
cukru białego i cukru surowego objętego kodem CN 1701,
izoglukozy objętej kodami CN 1702 40 10, 1702 60 10
i 1702 90 30 oraz syropu buraczanego i trzcinowego obję-
tych kodem CN 1702 90 95, stosowanych w wytwarzaniu
produktów z sektora przetworzonych warzyw i owoców,
o których mowa w załączniku VIII do rozporządzenia
(WE) nr 318/2006.

2. Kwota refundacji jest równa kwocie okresowej refun-
dacji wywozowej ustalonej dla produktów cukrowniczych,
o których mowa w ust. 1, wywożonych bez dalszego prze-
twarzania.

3. Aby móc skorzystać z refundacji, przetworom musi
przy wywozie towarzyszyć deklaracja wnioskodawcy, okreś-
lająca ilości cukru surowego i cukru białego, syropu bura-
czanego i trzcinowego oraz izoglukozy, wykorzystywanych
w produkcji.

Państwa członkowskie sprawdzają dokładność deklaracji na
próbce o wielkości przynajmniej 5 % wybranej na podstawie
analizy ryzyka. Takie kontrole przeprowadzane są
w ewidencji towarowej przechowywanej przez producenta.

4. Refundacja jest wypłacana po przedstawieniu dowodu
na to, że:

a) produkty zostały wywiezione z terytorium Wspólnoty,
oraz

b) w przypadku refundacji zróżnicowanej, produkty dotarły
do miejsca przeznaczenia wskazanego w pozwoleniu lub
do innego miejsca przeznaczenia, dla którego została
ustalona refundacja.

Artykuł 4b

Odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 800/1999

1. W drodze odstępstwa od art. 16 rozporządzenia (WE)
nr 800/1999, jeżeli zróżnicowanie refundacji wynika
wyłącznie z braku ustalonej refundacji dla Szwajcarii

i Lichtensteinu, dowód dopełnienia przywozowych formal-
ności celnych nie jest warunkiem wypłaty refundacji
w odniesieniu do produktów cukrowniczych, o których
mowa w art. 4a ust. 1, stosowanych w produkcji prze-
tworów owocowych i warzywnych, o których mowa
w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006
i wymienionych w tabelach I i II załączonych do protokołu
2 do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją
Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r.

2. Fakt, że nie ustalono refundacji wywozowych do
wywozu do Szwajcarii lub Lichtensteinu produktów cukrow-
niczych, o których mowa w art. 4a ust. 1, stosowanych
w produkcji przetworów owocowych i warzywnych,
o których mowa w załączniku VIII do rozporządzenia
(WE) nr 318/2006 i wymienionych w tabelach I i II załą-
czonych do protokołu 2 do umowy między Wspólnotą
Europejską a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca
1972 r., nie jest uwzględniany przy określaniu najniższej
stawki refundacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 rozporzą-
dzenia (WE) nr 800/1999.”

2) artykuł 5 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wszelki wywóz produktów wymienionych w art. 1
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 318/2006 z wyjątkiem tych
wymienionych w lit. h) tego artykułu, jak również wywóz
z refundacją produktów, o których mowa w załączniku VIII
do tego rozporządzenia, wymaga wydania pozwolenia
wywozowego.”

3) w art. 6 dodaje się ust. 2a w następującym brzmieniu:

„2a. W odniesieniu do przyznania refundacji zgodnie
z art. 4a, sekcja 20 wniosku o pozwolenie i pozwolenia
zawiera jeden z zapisów wymienionych w części
E załącznika.”

4) w art. 8 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

„4. Pozwolenia wywozowe na wywóz z refundacją
produktów, o których mowa w załączniku VIII do rozpo-
rządzenia (WE) nr 318/2006, są ważne od dnia ich rzeczy-
wistego wydania do końca trzeciego miesiąca następującego
po wydaniu.”

5) w art. 12 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu:

„3. Zabezpieczenie wniesione w odniesieniu do pozwoleń
na wywóz z refundacją produktów, o których mowa
w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006,
jest obliczane zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu
w oparciu o zawartość netto produktów cukrowniczych,
o których mowa w art. 4a niniejszego rozporządzenia,
stosowanych w wytwarzaniu produktów wymienionych
w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.”
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6) w załączniku dodaje się tekst załącznika do niniejszego
rozporządzenia.

Artykuł 2

Uchyla się rozporządzenia (WE) nr 2315/95 i (WE) nr
389/2005.

Artykuł 3

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„E. Zapisy, o których mowa w art. 6 ust. 2a:

— w języku bułgarskim: Захар, използвана в един или повече продукти, изброени в приложение VIII към Регламент
(ЕО) № 318/2006.

— w języku hiszpańskim: Azúcar utilizado en uno o varios productos enumerados en el anexo VIII del Reglamento
(CE) no 318/2006.

— w języku czeskim: Cukr použitý v jednom nebo v několika produktech uvedených v příloze VIII nařízení
(ES) č. 318/2006.

— w języku duńskim: Sukker anvendt i et eller flere produkter som omhandlet i bilag VIII til forordning (EF)
nr. 318/2006.

— w języku niemieckim: Zucker, einem oder mehreren der in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 318/2006
genannten Erzeugnissen zugesetzt.

— w języku estońskim: Suhkur, mida on kasutatud ühes või mitmes määruse (EÜ) nr 318/2006 VIII lisas loet-
letud tootes.

— w języku greckim: Ζάχαρη χρησιμοποιούμενη σε ένα ή περισσότερα προϊόντα απαριθμούμενα στο παράρτημα VIII
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

— w języku angielskim: Sugar used in one or more products listed in Annex VIII of Regulation (EC) No
318/2006.

— in French: Sucre mis en œuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l’annexe VIII du règlement
(CE) no 318/2006.

— w języku włoskim: Zucchero utilizzato in uno o più prodotti elencati nell'allegato VIII del regolamento (CE)
n. 318/2006.

— w języku łotewskim: Cukurs, ko izmanto vienā vai vairākos produktos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006
VIII pielikumā.

— w języku litewskim: Cukrus, naudojamas vienam arba keliems Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede
išvardytiems produktams.

— w języku węgierskim: A 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt egy vagy több termékben használt
cukor.

— w języku maltańskim: Zokkor użat f'wieħed jew aktar mill-prodotti elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament (KE)
Nru 318/2006.

— w języku niderlandzkim: Suiker die wordt gebruikt in een of meer van de in bijlage VIII bij Verordening (EG)
nr. 318/2006 opgenomen producten.

— w języku polskim: Cukier używany w co najmniej jednym z produktów wymienionych w załączniku VIII do
rozporządzenia (WE) nr 318/2006.

— w języku portugalskim: Açúcar utilizado em um ou mais produtos constantes do anexo VIII do Regulamento (CE)
n.o 318/2006.

— w języku rumuńskim: Zahăr folosit la prepararea unuia sau a mai multor produse enumerate în anexa VIII la
Regulamentul (CE) nr. 318/2006.

— w języku słowackim: Cukor použitý v jednom alebo vo viacerých výrobkoch uvedených v prílohe VIII
k nariadeniu (ES) č. 318/2006.

— w języku słoweńskim: Sladkor, uporabljen v enem ali več proizvodih, naštetih v Prilogi VIII k Uredbi (ES)
št. 318/2006.

— w języku fińskim: Yhdessä tai useammassa asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VIII luetellussa tuotteessa
käytetty sokeri.

— w języku szwedzkim: Socker som används i en eller flera av de produkter som förtecknas i bilaga VIII till
förordning (EG) nr 318/2006.’

PL22.12.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 340/65


