
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 787/2012 

z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 612/2009 w odniesieniu do określenia 
stawki refundacji dla wieprzowiny w przypadku dostaw, o których mowa w art. 34 tego 

rozporządzenia, realizowanych w okresie od dnia 1 do 18 kwietnia 2012 r. 

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. 170 w związku 
z jego art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 
342/2012 ( 2 ) ustalono zerową stawkę refundacji wywo
zowych dla wieprzowiny. 

(2) Zgodnie z art. 34 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
612/2009 ( 3 ) państwa członkowskie mogą zezwolić 
eksporterom na zastosowanie procedury, zgodnie 
z którą w celu określenia stawki refundacji mającej zasto
sowanie do dostaw, o których mowa w art. 34 wspom
nianego rozporządzenia, ładowanych co miesiąc, bierze 
się pod uwagę ostatni dzień miesiąca. 

(3) Prawo do refundacji w przypadku szczególnych dostaw 
realizowanych zgodnie z procedurą określoną w art. 34 

rozporządzenia (WE) nr 612/2009 powinno pozostać 
nienaruszone do dnia wejścia w życie rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 342/2012. Aby określić przed
miotową refundację, konieczne jest zatem ustalenie daty, 
którą należy w tym celu zastosować w drodze odstęp
stwa od art. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 612/2009. 

(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. 34 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
612/2009 w celu określenia stawki refundacji mającej zastoso
wanie do wieprzowiny w przypadku dostaw, o których mowa 
w art. 41 ust. 1 tego rozporządzenia, realizowanych w okresie 
od dnia 1 do 18 kwietnia 2012 r. zgodnie z procedurą przewi
dzianą w art. 34 wspomnianego rozporządzenia, przyjmuje się 
datę 18 kwietnia 2012 r. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 31 sierpnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
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