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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 873/2007
z dnia 24 lipca 2007 r.
w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1913/2006 ustanawiającego szczegółowe
zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie
do skupu wołowiny (5) została zakończona przed przyjęciem i publikacją rozporządzenia (WE) nr 1913/2006.
Rozporządzenie (EWG) nr 2825/93 oraz rozporządzenie
(WE) nr 562/2000 zostały uchylone i zastąpione
z dniem 30 listopada 2006 r. odpowiednio przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 1670/2006 (wersja ujednolicona) (6) i przez rozporządzenie Komisji (WE) nr
1669/2006 (wersja ujednolicona) (7). Odesłania do
rozporządzenia (EWG) nr 2825/93 oraz rozporządzenia
(WE) nr 562/2000 są zatem nieaktualne i należy je
sprostować rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15
grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia
dotyczące euro (1), w szczególności jego art. 9,
(4)

Zmiana i sprostowania określone w niniejszym rozporządzeniu powinny być stosowane od tego samego dnia co
zmienione rozporządzenie.

(5)

Rozporządzenie (WE) nr 1913/2006 należy odpowiednio
zmienić i sprostować.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opiniami odnośnych komitetów zarządzających,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

W art. 5 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr
1913/2006 (2) wystąpił błąd redakcyjny dotyczący określenia terminu operacyjnego dla pomocy przyznawanej na
dostarczanie niektórych przetworów mlecznych przewidzianej w art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
2707/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r. ustanawiającego
zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr
1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej
do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych (3). Należy
poprawić powyższy błąd redakcyjny, aby uniknąć mylnej
interpretacji.

Sformułowanie w art. 11 lit. c) rozporządzenia (WE) nr
1913/2006 wydaje się zbędne w stosunku do art. 6.
W celu zapewnienia jasności wyrażenie „dla której
terminem operacyjnym kursu wymiany jest dzień 1
października”, należy skreślić z tego przepisu.

Procedura ujednolicenia rozporządzenia Komisji (EWG)
nr 2825/93 z dnia 15 października 1993 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w zakresie ustalania
i przyznawania dostosowanych refundacji w odniesieniu
do produktów zbożowych wywożonych w postaci
niektórych napojów spirytusowych (4) oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 562/2000 z dnia 15 marca
2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu

(1) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.
(2) Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.
(3) Dz.U. L 311 z 12.12.2000, str. 37. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 704/2007 (Dz.U. L 161
z 22.6.2007, str. 31).
(4) Dz.U. L 258 z 16.10.1993, str. 6. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1913/2006.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 1913/2006 wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.
W odniesieniu do pomocy przyznawanej na dostarczanie niektórych przetworów mlecznych uczniom, o której
mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 2707/2000,
terminem operacyjnym dla kursu wymiany jest pierwszy
dzień okresu, do którego odnosi się wniosek o pomoc,
o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia.”;
2) w art. 11 lit. c) otrzymuje brzmienie:
„c) w odniesieniu do minimalnej ceny buraków, o której
mowa w art. 6, średni kurs z ostatniego miesiąca ustalony przez Europejski Bank Centralny (EBC) przed
terminem operacyjnym.”;
(5) Dz.U.
nione
(6) Dz.U.
(7) Dz.U.

L 68 z 16.3.2000, str. 22. Rozporządzenie ostatnio zmierozporządzeniem (WE) nr 1913/2006.
L 312 z 11.11.2006, str. 33.
L 312 z 11.11.2006, str. 6.
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3) artykuł 18 otrzymuje brzmienie:
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„Artykuł 21
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1669/2006

„Artykuł 18
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1670/2006

Artykuł 16 rozporządzenia (WE) nr 1669/2006 otrzymuje
brzmienie:

W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1670/2006, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»Artykuł 16
Kurs wymiany

»2.
Stawka refundacji oznacza stawkę obowiązującą
w dniu objęcia zboża kontrolą. Jednakże w odniesieniu do
ilości poddanych destylacji w każdym z okresów podatkowych, które następują po okresie objętym kontrolą, jest to
stawka obowiązująca pierwszego dnia każdego okresu
podatkowego przedmiotowego procesu destylacji.
Termin operacyjny dla kursu wymiany mający zastosowanie
do refundacji to termin, o którym mowa w art. 1 ust. 1
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 (*).

Terminy operacyjne dla kursu wymiany mające zastosowanie
do kwot i cen, o których mowa w art. 11, oraz do zabezpieczeń, o których mowa w art. 9, są określone odpowiednio w art. 8 lit. a) i art. 10 rozporządzenia Komisji
(WE) nr 1913/2006 (*).
___________
(*) Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.« ”
Artykuł 2

___________
(*) Dz.U. L 365 z 21.12.2006, str. 52.« ”
4) artykuł 21 otrzymuje brzmienie:

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 2007 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

