
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 240/2009

z dnia 20 marca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji
wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

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. 170 i 171
w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 16 oraz dodatek 2 do załącznika III do Umowy
o partnerstwie gospodarczym pomiędzy państwami
CARIFORUM a Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi (2), której zawarcie i początek tymczaso
wego stosowania zostały zatwierdzone decyzją Rady
2008/805/WE (3), ustanawia kontyngent taryfowy na
mleko w proszku przewidziany wcześniej w Protokole
ustaleń między Wspólnotą Europejską a Republiką Domi
nikańską w sprawie ochrony przywozu mleka w proszku
w Republice Dominikańskiej (4), zatwierdzonym decyzją
Rady 98/486/WE (5). Należy zatem odpowiednio zmienić
art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 (6).

(2) Artykuł 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr
1282/2006 stanowi, że wnioskodawcy postulujący
w ramach drugiej części kontyngentu muszą udowodnić,
że prowadzili działalność handlową z państwami trze
cimi. Okazało się, że warunek ten może być różnie inter
pretowany. Należy zatem wyjaśnić go, wskazując, że
działalność handlową z państwami trzecimi należy
udowodnić poprzez przedstawienie odpowiednich doku
mentów celnych.

(3) Artykuł 30 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006
ustanawia zabezpieczenie w wysokości 15 EUR na
100 kg. Mając na uwadze harmonizację i uproszczenie
należy dopasować je do ogólnego poziomu, określonego
w art. 10 wymienionego rozporządzenia, który ma
zastosowanie również do kontyngentów sera, o których
mowa w rozdziale III sekcja 2 wymienionego rozporzą
dzenia.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1282/2006.

(5) Należy ustanowić, że zmienione przepisy nie mają zasto
sowania w odniesieniu do pozwoleń, które już zostały
wydane.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1282/2006 wprowadza się nastę
pujące zmiany:

1) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku wywozu do Republiki Dominikańskiej
mleka w proszku w ramach kontyngentu przewidzianego
w dodatku 2 do zalącznika III do Umowy o partnerstwie
gospodarczym pomiędzy państwami CARIFORUM
a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (*),
której zawarcie i początek tymczasowego stosowania zostały
zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE (**) wymagane
jest przedstawienie właściwym organom Republiki Domini
kańskiej poświadczonej kopii pozwolenia na wywóz wyda
nego zgodnie z niniejszą sekcją oraz właściwie potwier
dzonej kopii zgłoszenia wywozowego dotyczącego każdej
przesyłki.

___________
(*) Dz.U. L 289 z 30.10.2008, s. 3.
(**) Dz.U. L 289 z 30.10.2008, s. 1.”;

2) w art. 30 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Dowód prowadzenia działalności handlowej przewi
dziany w lit. b) pierwszego akapitu przedstawiany jest
wyłącznie w formie dokumentów celnych
o dopuszczeniu do swobodnego obrotu, należycie
poświadczonych przez organy celne i zawierających
odniesienie do danego wnioskodawcy jako do odbiorcy
lub w formie dokumentu celnego o wywozie należycie
poświadczonego przez organy celne.”;
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(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 289 z 30.10.2008, s. 3.
(3) Dz.U. L 289 z 30.10.2008, s. 1.
(4) Dz.U. L 218 z 6.8.1998, s. 46.
(5) Dz.U. L 218 z 6.8.1998, s. 45.
(6) Dz.U. L 234 z 29.8.2006, s. 4.



b) w akapicie drugim ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) złożą zabezpieczenie zgodnie z art. 10;”.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o wydanie
pozwolenia składanych od dnia 1 kwietnia 2009 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2009 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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