
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 231/2009

z dnia 19 marca 2009 r.

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do określenia
stawki refundacji dla cukru w przypadku dostaw, o których mowa w art. 36 i 44 wymienionego

rozporządzenia, realizowanych w okresie od dnia 1 do dnia 25 września 2008 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 167 ust. 7
w powiązaniu z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Od dnia 26 września 2008 r. zgodnie
z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 947/2008 z dnia
25 września 2008 r. zawieszającym refundacje wywo
zowe dla cukru białego oraz cukru surowego wywożo
nego w stanie nieprzetworzonym (2), nie przewiduje się
refundacji wywozowych dla cukru, w tym dla dostaw
cukru, o których mowa w art. 36 i 44 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) Zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 800/1999
państwa członkowskie mogą zezwolić eksporterom na
zastosowanie procedury, zgodnie z którą bierze się pod
uwagę ostatni dzień miesiąca w celu określenia stawki
refundacji mającej zastosowanie do realizowanych co
miesiąc dostaw, o których mowa w art. 36 i 44 wspom
nianego rozporządzenia. Zatem niemożliwe jest okreś
lenie stawki refundacji mającej zastosowanie do dostaw
produktów cukrowniczych realizowanych zgodnie z tą
procedurą w okresie od dnia 1 do dnia 25 września
2008 r.

(3) Prawo do refundacji w przypadku dostaw realizowanych
zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 37 rozporzą
dzenia (WE) nr 800/1999 powinno zostać nienaruszone
do dnia wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr
947/2008. Aby określić refundację, konieczne jest usta
lenie daty, którą należy w tym celu zastosować w drodze
odstępstwa od art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
800/1999.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 37 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
800/1999, w celu określenia stawki refundacji mającej zastoso
wanie do cukru w przypadku dostaw, o których mowa w art.
36 ust. 1 lit. a) i c) oraz w art. 44 ust. 1 lit. a) i b) wymienio
nego rozporządzenia i realizowanych w okresie od dnia 1 do
dnia 25 września 2008 r., przyjmuje się datę 25 września
2008 r.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 września 2008 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 marca 2009 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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