
REGULAMENTUL (CE) NR. 586/2009 AL COMISIEI 

din 6 iulie 2009 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1043/2005 în ceea ce privește perioada de valabilitate a 
anumitor certificate de restituire 

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 3448/93 al Consiliului 
din 6 decembrie 1993 de stabilire a regimului comercial 
aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea 
produselor agricole ( 1 ), în special articolul 8 alineatul (3) 
primul paragraf, 

întrucât: 

(1) Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 al Comisiei din 
30 iunie 2005 de punere în aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 3448/93 al Consiliului în ceea ce privește 
regimul de acordare a restituirilor la export pentru 
anumite produse agricole exportate sub formă de 
mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat, 
precum și criteriile de stabilire a cuantumurilor sumelor 
respective ( 2 ) prevede că certificatele de restituire cerute în 
conformitate cu articolul 33 litera (a) sau cu 
articolul 38a, până la 7 noiembrie cel târziu, sunt 
valabile până în ultima zi a celei de-a zecea luni 
următoare celei în care a fost depusă cererea de certificat. 

(2) Perioada de valabilitate de zece luni pentru certificatele 
cerute înainte de 7 noiembrie a fost adoptată pentru a 
facilita funcționarea sistemului de restituire în situația 
specială a suspendării anticipate a restituirilor la export 
pentru zahăr, în urma reformei organizării comune a 
pieței zahărului. Prin urmare, dispoziția prin care se 
stabilește o perioadă de valabilitate de zece luni ar 
trebui să se aplice doar perioadei bugetare 2009 și certi
ficatelor cerute până la 7 noiembrie 2008 cel târziu. 
Această dispoziție nu mai este necesară și, prin urmare, 
ar trebui eliminată. 

(3) Întrucât Regulamentul (CE) nr. 585/2009 al Comisiei din 
6 iulie 2009 care prevede măsuri excepționale aplicabile 
certificatelor de restituire pentru acordarea restituirilor la 
export pentru anumite produse agricole exportate sub 
formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la 
tratat ( 3 ), se aplică doar certificatelor de restituire cerute 
între 8 iulie și 7 noiembrie 2008, în conformitate cu 

articolul 33 litera (a) sau cu articolul 38a din Regula
mentul (CE) nr. 1043/2005, este necesar să se 
precizeze că modificările introduse prin prezentul regu
lament nu aduc atingere Regulamentului (CE) nr. 
585/2009. 

(4) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 trebuie 
modificat în consecință. 

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt 
conforme cu avizul Comitetului de gestionare pentru 
probleme orizontale referitoare la comerțul cu produse 
agricole prelucrate care nu sunt cuprinse în anexa I la 
tratat, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1043/2005 
se modifică după cum urmează: 

1. Primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Sub rezerva celui de-al doilea paragraf, certificatele de 
restituire sunt valabile până în ultima zi a celei de-a cincea 
luni următoare celei în cursul căreia s-a depus cererea de 
certificat sau până în ultima zi a perioadei bugetare, 
luându-se în considerare termenul cel mai scurt.”; 

2. Al doilea paragraf se elimină. 

Articolul 2 

Perioada de valabilitate stabilită în Regulamentul (CE) nr. 
585/2009 se aplică certificatelor de restituire cerute între 
8 iulie și 7 noiembrie 2008, în conformitate cu articolul 33 
litera (a) sau cu articolul 38a din Regulamentul (CE) nr. 
1043/2005. 

Articolul 3 

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

RO 7.7.2009 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 176/5 

( 1 ) JO L 318, 20.12.1993, p. 18. 
( 2 ) JO L 172, 5.7.2005, p. 24. 
( 3 ) A se vedea p. 3 din prezentul Jurnal Oficial.



Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 6 iulie 2009. 

Pentru Comisie 

Günter VERHEUGEN 
Vicepreședinte
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