
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 246/2008

z dnia 17 marca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (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) Artykuł 14 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1043/2005 (2) w sposób szczegółowy omawia częstotli-
wość ustalania stawek refundacji dla podstawowych
produktów objętych rozporządzeniami wymienionymi
w art. 1 ust. 1, wywożonych jako towary nieobjęte
załącznikiem I.

(2) Refundacje mogą, zgodnie z rozporządzeniami wymie-
nionymi w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1043/2005, zostać przyznane w przypadkach, gdy jest
to uzasadnione zewnętrznymi i wewnętrznymi warun-
kami rynkowymi. W przypadkach gdy sytuacja rynkowa
nie uzasadnia przyznawania refundacji, okresowe usta-
lanie stawek może zostać zawieszone.

(3) Artykuł 8 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr
3448/93 odsyła do tej samej procedury w przypadku
przyznawania refundacji na określone produkty rolne,
kiedy są wywożone w nieprzetworzonej formie.

(4) Mając na uwadze uproszczenie i harmonizację, stosowne
jest dostosowanie art. 14 rozporządzenia (WE) nr
1043/2005.

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

(6) 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

Artykuł 14 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 otrzymuje
brzmienie:

„Artykuł 14

Ustalenie stawki refundacji, jak podano w art. 13 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 1784/2003 oraz odpowiednich
przepisach innych rozporządzeń określonych w art. 1
ust. 1 niniejszego rozporządzenia, odbywa się każdego
miesiąca dla 100 kg produktów podstawowych.

Na zasadzie odstępstwa od przepisów ustępu pierwszego:

a) dla produktów podstawowych wymienionych
w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, refundacje
mogą być ustalane według innego harmonogramu,
zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 16 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 3448/93;

b) stawkę refundacji do jaj drobiowych w skorupkach, świe-
żych lub konserwowanych, oraz jaj bez skorupek
i żółtek jaj, nadających się do spożycia przez ludzi, świe-
żych, suszonych albo inaczej konserwowanych, niesło-
dzonych, ustala się na taki sam okres jak okres uwzględ-
niany przy ustalaniu refundacji dla tych produktów,
wywożonych w stanie nieprzetworzonym.”.

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 318 z 20.12.1993, s. 18. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2580/2000 (Dz.U. L 298
z 25.11.2000, s. 5).

(2) Dz.U. L 172 z 5.7.2005, s. 24. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1496/2007 (Dz.U. L 333 z 19.12.2007,
s. 3).



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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