
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1220/2005

z dnia 28 lipca 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1279/98 w odniesieniu do niektórych kontyngentów
taryfowych na produkty z wołowiny i cielęciny pochodzące z Bułgarii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1254/1999 z dnia
17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku woło-
winy i cielęciny (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1 akapit
pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Rady 2003/286/WE z dnia 8 kwietnia 2003 r.
w sprawie zawarcia Protokołu dostosowującego aspekty
handlowe Układu Europejskiego ustanawiającego stowa-
rzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich
Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką
Bułgarii z drugiej strony, w celu uwzględnienia wyników
negocjacji między Stronami w sprawie nowych wzajem-
nych koncesji rolnych (2) przewiduje koncesje
w odniesieniu do przywozu wołowiny oraz cielęciny
w ramach kontyngentów taryfowych otwartych na
mocy tego Układu.

(2) Przepisy wykonawcze do tych kontyngentów taryfowych
zostały przyjęte w rozporządzeniu Komisji (WE)
nr 1279/98 z dnia 19 czerwca 1998 r. ustanawiającym
szczegółowe zasady stosowania kontyngentów taryfo-
wych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych
w decyzjach Rady (WE) nr 2003/286/WE
i 2003/18/WE dla Bułgarii oraz Rumunii (3).

(3) Decyzja Rady i Komisji 2005/430/WE z dnia
18 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia Protokołu
dodatkowego do Układu Europejskiego ustanawiającego
stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich
Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką

Bułgarii z drugiej strony, celem uwzględnienia przystą-
pienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki
Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej,
Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki
Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii
i Republiki Słowackiej (4) przewiduje dodatkowe koncesje
w odniesieniu do produktów z wołowiny i cielęciny.

(4) Należy przyjąć środki konieczne do otwarcia koncesji
dotyczących produktów z wołowiny i cielęciny oraz
odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1279/98.

(5) Ponadto art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1279/98
stanowi, że wnioski o pozwolenia można składać
wyłącznie w ciągu pierwszych 10 dni każdego
z okresów określonych w art. 2 rozporządzenia. Na
okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 31 grudnia
2005 r. należy odstąpić od tego przepisu ze względu
na datę wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wołowiny
i Cielęciny,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 rozporządzenia
(WE) nr 1279/98 wnioski o pozwolenia na przywóz na okres
od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia
31 grudnia 2005 r. są składane w ciągu pierwszych 10 dni
roboczych po opublikowaniu niniejszego rozporządzenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do godziny 13:00
czasu środkowoeuropejskiego dziesiątego dnia roboczego.

2. Wnioski o pozwolenia złożone w ciągu pierwszych 10
dni lipca 2005 r. zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 1279/98 są traktowane jak wnioski, o których mowa w
ust. 1.
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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 102 z 24.4.2003, str. 60.
(3) Dz.U. L 176 z 20.6.1998, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1118/2004 (Dz.U. L 217
z 17.6.2004, str. 10). (4) Dz.U. L 155 z 17.6.2005, str. 1.



3. Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 1279/98 zastępuje się tekstem znajdującym się
w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Koncesje mające zastosowanie do przywozu do Wspólnoty niektórych produktów pochodzących z niektórych
krajów

(KNU = stawka celna wg klauzuli najwyższego uprzywilejowania)

Kraj pocho-
dzenia Nr seryjny Kod CN Opis

Stosowana
stawka celna
(% KNU)

Roczna ilość
od dnia 1 lipca

2003 r.
(w tonach)

Roczny wzrost
od dnia 1 lipca

2004 r.
(w tonach)

Rumunia 09.4753 0201
0202

Mięso z bydła świeże, chłodzone lub mrożone Zwolnione 4 000 0

09.4765 0206 10 95 Jadalna przepona gruba i przepona cienka z bydła świeża
lub chłodzona

Zwolnione 100 0

0206 29 91 Jadalna przepona gruba i przepona cienka z bydła
mrożona

0210 20 Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone

0210 99 51 Przepona gruba i przepona cienka z bydła

09.4768 1602 50 Mięso z bydła świeże, chłodzone lub mrożone Zwolnione 500 0

Kraj pocho-
dzenia Nr seryjny Kod CN Opis

Stosowana
stawka celna
(% KNU)

Roczna ilość
od dnia 1 lipca

2005 r.
(w tonach)

Roczny wzrost
od dnia 1 lipca

2006 r.
(w tonach)

Bułgaria 09.4651 0201
0202

Mięso z bydła świeże, chłodzone lub mrożone Zwolnione 2 500 0

09.4784 1602 50 Mięso lub podroby przetworzone lub konserwowane
z bydła

Zwolnione 660 60
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ZAŁĄCZNIK II

Faks WE (32 2) 292 17 34

E-mail: AGRI-Bovins-Import@cec.eu.int
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