
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1084/2010 

z dnia 25 listopada 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 612/2009 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady 
stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych w odniesieniu do 

ekwiwalencji w uszlachetnianiu czynnym 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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 i 170 w 
związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 12 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 612/2009 ( 2 ) refundacje wywozowe 
przyznaje się, gdy składnik lub składniki, w odniesieniu 
do których wnosi się o refundację, były pierwotnie 
pochodzenia wspólnotowego (obecnie unijnego) i/lub 
zostały wprowadzone do swobodnego obrotu zgodnie 
z ust. 1 wspomnianego artykułu i nie znajdują się już 
w swobodnym obrocie wyłącznie ze względu na 
zawarcie ich w innych produktach. Przepis ten stosuje 
się wtedy, gdy produkty pochodzenia wspólnotowego 
i/lub znajdujące się w swobodnym obrocie są przetwa
rzane w ramach uszlachetniania czynnego, jak określono 
w art. 114–129 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 
z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspól
notowy Kodeks Celny ( 3 ). 

(2) Zgodnie z art. 84 ust. 1 lit. b) i art. 89 rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92 uszlachetnianie czynne jest gospo

darczą procedurą celną i procedurą zawieszającą, która 
zostaje zakończona, gdy towary objęte tą procedurą bądź 
produkty kompensacyjne lub przetworzone uzyskane 
w ramach tej procedury otrzymają inne dopuszczone 
przeznaczenie celne. 

(3) Artykuł 115 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 
stanowi, że organy celne zezwalają na wytwarzanie 
produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych 
i na wywóz ze Wspólnoty produktów kompensacyjnych 
wytworzonych z towarów ekwiwalentnych przed przy
wozem towarów przywożonych. Artykuł 114 ust. 2 lit. 
e) wymienionego rozporządzenia definiuje towary ekwi
walentne jako towary wspólnotowe, które są wykorzy
stywane w miejsce przywożonych towarów do wytwa
rzania produktów kompensacyjnych. Zgodnie z art. 545 
ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 
z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu 
wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ( 4 ) towary 
ekwiwalentne i produkty kompensacyjne z nich wytwo
rzone stają się towarami niewspólnotowymi, a towary 
przywożone towarami wspólnotowymi w momencie 
zatwierdzenia deklaracji zakończenia procedury lub, 
tam gdzie towary przywożone są wprowadzane na 
rynek przed zakończeniem procedury, zmieniają status 
w momencie wprowadzenia na rynek. W przypadku 
uprzedniego wywozu produkty kompensacyjne stają się 
produktami niewspólnotowymi w momencie zatwier
dzenia zgłoszenia wywozowego, pod warunkiem że 
towary, które mają zostać wywiezione, są już objęte 
procedurą; towary przywożone stają się produktami 
wspólnotowymi w momencie objęcia ich procedurą. 

(4) Jako że zgodnie z przepisami dotyczącymi wykorzysty
wania towarów ekwiwalentnych status celny towarów 
przywożonych zmienia się w status wspólnotowy, 
a procedura uszlachetniania czynnego zostaje lub
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zostanie tym samym zakończona, przywożone towary 
nie podlegają cłom przywozowym. W związku 
z powyższym poziom cen w Unii wywożonych towarów 
ekwiwalentnych pochodzenia wspólnotowego zostaje 
w tej sytuacji zrekompensowany poziomem cen towarów 
przywożonych na rynkach światowych, a zatem nie 
istnieje uzasadnienie dla pokrywania różnicy między 
ceną na rynkach światowych a ceną w Unii przez refun
dację wywozową, jak określono w art. 162 rozporzą
dzenia (WE) nr 1234/2007. 

(5) Ze względu na przejrzystość i pewność prawa należy 
kategorycznie wykluczyć przyznawanie refundacji wywo
zowych w rozporządzeniu (WE) nr 612/2009, gdy 
produkty są wywożone w ramach wykorzystania 
towarów ekwiwalentnych. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 612/2009. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 612/2009 dodaje się 
akapit w brzmieniu: 

„Nie przyznaje się refundacji na produkty wykorzystywane 
jako towary ekwiwalentne w rozumieniu art. 114 ust. 2 lit. 
e) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego 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 25 listopada 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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