
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 948/2012 

z dnia 15 października 2012 r. 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1180/2008 ustanawiające system przekazywania informacji 
w sprawie niektórych dostaw wołowiny, cielęciny i wieprzowiny na terytorium Federacji 

Rosyjskiej 

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 i 192 w 
związku z art. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1180/2008 ( 2 ) ustano
wiło system przekazywania informacji między podmio
tami i właściwymi organami państw członkowskich, jak 
również między państwami członkowskimi, Komisją, 
reprezentowaną przez Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych („OLAF”), oraz władzami rosyj
skimi w odniesieniu do wywozu do Federacji Rosyjskiej 
niektórych produktów wołowiny, cielęciny i wieprzowiny, 
objętych wnioskami o refundacje. Celem tego systemu 
jest śledzenie przedmiotowych wywozów i wykrywanie 
przypadków, gdy refundacja nie jest należna i należy ją 
odzyskać. 

(2) Jak wspomniano w motywie 5 rozporządzenia (WE) nr 
1180/2008, stosowanie tego rozporządzenia należało 
poddać ocenie po upływie istotnego okresu funkcjono
wania jego przepisów. Komisja dokonała oceny stoso
wania rozporządzenia (WE) nr 1180/2008 i doszła do 

wniosku, że ze względu na powtarzające się problemy 
techniczne, których nie udało się rozwiązać w zadowala
jący sposób, system przekazywania informacji nie 
osiągnął wymaganego poziomu wydajności, aby stanowić 
skuteczne narzędzie przeciwdziałania nienależnym płat
nościom refundacji wywozowej. Ponadto, na przestrzeni 
lat, dobrowolne stosowanie tego systemu przez ekspor
terów znacznie zmalało. 

(3) W związku z tym unijny system przekazywania infor
macji ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 
1180/2008 należy znieść, a rozporządzenie (WE) nr 
1180/2008 należy uchylić. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Uchylenie 

Rozporządzenie (WE) nr 1180/2008 traci moc. 

Artykuł 2 

Wejście w życie i stosowanie 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2012 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 16.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/39 

( 1 ) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 319 z 29.11.2008, s. 44.
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