
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1237/2008

z dnia 11 grudnia 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) Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1043/2005 (2) w przypadku zużycia towarów do wytwa
rzania towarów wywożonych stawka refundacji uwzględ
niona przy obliczeniu kwoty mającej zastosowanie do
każdego produktu podstawowego, do produktów
powstałych wskutek przetworzenia produktu podstawo
wego albo do produktów asymilowanych do jednej
z tych dwóch kategorii zgodnie z art. 3, które zostały
zużyte do produkcji wywożonych towarów, jest stawką
stosowaną w przypadku wywozu towarów w stanie
nieprzetworzonym.

(2) Zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
1043/2005 w przypadku gdy wymaga tego sytuacja na
świecie w odniesieniu do handlu albuminą jaja kurzego
objętą kodami CN 3502 11 90 i 3502 19 90 lub
w przypadku szczególnych wymogów niektórych
rynków, refundacje dla tych towarów mogą zostać
zróżnicowane w zależności od miejsca przeznaczenia.

(3) Z łącznej interpretacji art. 5 ust. 3 i art. 19 ust. 1 rozpo
rządzenia (WE) nr 1043/2005 można nieprawidłowo
wywnioskować, że towary zawierające jako składnik
albuminę jaja kurzego, które są wywożone do krajów
trzecich, w szczególności do Korei Południowej, Japonii,
Malezji, Tajlandii, Tajwanu i Filipin, mogą być objęte
wyższą stawką refundacji przewidzianą wyłącznie dla

wywozu albuminy jaja kurzego w stanie nieprzetwo
rzonym do tych miejsc przeznaczenia.

(4) Do celów przejrzystości oraz aby chronić interesy finan
sowe Wspólnoty, należy zatem wyjaśnić, że jedynie
wywóz albuminy jaja kurzego w stanie nieprzetwo
rzonym może być objęty wyższą stawką refundacji, usta
loną dla miejsc przeznaczenia zgodnie z art. 19 ust. 1
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. Handlu
Produktami Rolnymi Przetworzonymi, niewymienionymi
w załączniku I,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1043/2005 otrzy
muje brzmienie:

„1. Refundacje w odniesieniu do wywozu w stanie
nieprzetworzonym kazeiny objętej kodem CN 3501 10,
kazeinianów objętych kodem CN 3501 90 90 lub albuminy
jaja kurzego objętej kodami CN 3502 11 90 i 3502 19 90
mogą zostać zróżnicowane w zależności od miejsca przezna
czenia:

a) w przypadku gdy wymaga tego sytuacja na świecie
w odniesieniu do handlu tymi towarami; lub

b) w przypadku szczególnych wymogów niektórych
rynków.”.

Artykuł 2

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

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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