
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1235/2004

z dnia 5 lipca 2004 r.

ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz
byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, składane z tytułu rozporządzenia (WE)

nr 1081/1999

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z 17
maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wołowiny i
cielęciny (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1081/1999 z
dnia 26 maja 1999 r. otwierające i ustalające zarządzanie
kontyngentami taryfowymi na przywóz byków, krów i jałówek
niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów
innych niż ubój, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1012/98 i
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1143/98 (2), w szczegól-
ności jego art. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1081/1999
przewiduje, że ilości zarezerwowane dla importerów
tradycyjnych w ramach obydwóch kontyngentów taryfo-
wych przydziela się proporcjonalnie do importu zrealizo-
wanego w okresie od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 30
czerwca 2004 r.

(2) Podział ilości przeznaczonych w ramach obydwóch
kontyngentów taryfowych dla podmiotów, o których
mowa w art. 2 ust. 3 wymienionego rozporządzenia,
realizuje się proporcjonalnie do ilości przez nich wnio-
skowanych. Z uwagi na to, że wnioskowane ilości prze-
kraczają dostępny limit, należy ustalić jednakowy
procent, o jaki się je obniża,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Każdy wniosek o wydanie uprawnień importowych,
złożony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr
1081/1999 dla numeru seryjnego 09.0001 uwzględnia się w
następujących wysokościach:

a) 23,4035% ilości importowanych na podstawie art. 2 ust. 1
lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1081/1999;

b) 9,9337% ilości wnioskowanych na podstawie art. 2 ust. 1
lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1081/1999.

2. Każdy wniosek o wydanie uprawnień importowych,
złożony zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr
1081/1999 dla numeru seryjnego 09.0003 uwzględnia się w
następujących wysokościach:

a) 24,8086% ilości importowanych zgodnie z art. 2 ust. 1 lit.
a) rozporządzenia (WE) nr 1081/1999;

b) 4,7922% ilości wnioskowanych zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b)
rozporządzenia (WE) nr 1081/1999.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lipca
2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa
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(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 21. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z
21.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 131 z 27.5.1999, str. 15. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1096/2001 (Dz.U. L 150 z
6.6.2001, str. 33).


