
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 286/2010 

z dnia 6 kwietnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/2007 w odniesieniu do przekazywania danych 
statystycznych dotyczących ilości makaronów 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009 z dnia 
30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady handlu mające zasto
sowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa 
produktów rolnych ( 1 ), w szczególności jego art. 8 ust. 3 oraz 
art. 19, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/2007 z dnia 
12 grudnia 2006 r. ustanawiające specjalne szczegółowe 
zasady stosowania refundacji wywozowych do zbóż 
wywożonych w postaci makaronów objętych kodami 
CN 1902 11 00 i 1902 19 ( 2 ) stanowi, że do makaronów 
objętych powyższymi kodami i podlegających wywozowi 
do Stanów Zjednoczonych Ameryki załącza się świa
dectwo (zaświadczenie P2) poświadczające, że kwalifikują 
się one, lub nie, do stawki refundacji stosowanej, 
w przypadku wywozu do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, w stosunku do wyjściowych produktów zbożo
wych, które zostały wykorzystane do produkcji maka
ronów. Powyższe rozporządzenie stanowi również, że 
właściwe władze w państwach członkowskich muszą 
przekazywać Komisji niezbędne dane statystyczne. 

(2) W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych należy 
zwolnić właściwe władze w państwach członkowskich 
z obowiązku przekazywania danych statystycznych, jeśli 
refundacja stosowana w odniesieniu do wyjściowych 
produktów zbożowych, które zostały wykorzystane do 
produkcji makaronów objętych powyższymi kodami 
CN, została zawieszona lub jej stawka wynosi zero. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 88/2007. 

(4) Środki przyjęte w niniejszym rozporządzeniu są zgodne 
z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Handlu Produk
tami Rolnymi Przetworzonymi Niewymienionymi 
w Załączniku I do Traktatu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 6 rozporządzenia (WE) nr 88/2007 otrzymuje 
brzmienie: 

„Artykuł 6 

1. Właściwe władze państw członkowskich przekazują 
Komisji, najpóźniej do końca każdego miesiąca, dane staty
styczne odnoszące się do ilości makaronów, w podziale 
według kodów CN, z wyszczególnieniem ilości kwalifikują
cych się do refundacji wywozowej, oraz ilości niekwalifikują
cych się do refundacji wywozowej, w odniesieniu do których 
zaświadczenia zostały wydane w ciągu poprzedniego 
miesiąca, na poniższy adres: 

Commission européenne 
Direction générale Entreprises et Industrie 
Régime »Hors annexe I« 

B-1049 Bruxelles. 

2. Jeśli refundacja stosowana w odniesieniu do wyjścio
wych produktów zbożowych, które zostały wykorzystane 
do produkcji makaronów objętych kodami CN 1902 11 00 
oraz 1902 19, została zawieszona lub jej stawka wynosi zero, 
właściwe władze w państwach członkowskich nie są zobo
wiązane do przekazywania danych statystycznych, o których 
mowa w ust. 1.”. 

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 6 kwietnia 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 328 z 15.12.2009, s. 10. 
( 2 ) Dz.U. L 21 z 30.1.2007, s. 16.


